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মুগ্ধবোধব্যাকরণ আচাধ্যচক্রচুড়ামণি বোপদেববিরচিত। 

বোঁপদেক অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও বহুদর্শী ছিলেন। তগপ্রণীত 
বিবিধবিষয়কগ্রন্থাবলীই। তাহার সাক্ষিত্বরূপ বিদামান আছে। 

কতিপয় সাহিত্যু কতিপয় বৈদযকপ্রসথ, তিথিনির্ারথ গ্রন্থ, মহাঁভারত- 
ভাষ্য, ভাগবতভাষ্য, গাণিনীয়তাষ্যের টাকা, পরিভাষাতাষ্য, ত্রিংশৎ- 
শ্নোকী, পদার্থাদর্শ, কবিকল্পপ্রম, কাব্যকামধেনু, এবং মুগ্ধীবোধ- 
ব্যাকরণ এই কয়েকখানি গ্রন্থ উক্ত মহাত্মার প্রণীত বাঁলিয়া বিখ্যাত 
ও তন্মধ্যে কয়েকখানি প্রচলিত আঁছে। 

বোপদের দেবগিরিস্থ মহারাজাধিরাজ যাদবধংশোদ্তভব মহা- 
দেবের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ হেমাদ্রির সভাসৎ ছিলেন। হেমাদ্রি- 
প্রেৎসাহিত হইয়াই মুক্তীফলনামক ভাগবতভাঁষ্য প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। তদ্গ্রন্থস্থ একটি শ্লোক ততপ্রমাণরূপে উদ্ধত হইল। 

বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্কেশবসূনুন]। 
হেমাপ্রির্বোপদেবেন মুক্তীফলমচীকরৎ ॥ 

জনশ্রুতি আছে হেমাপ্রি প্রণীত চতুর্বধর্গচিন্তামণি নামক স্মৃতিনিবন্ধ 

অধুনা যাহা হেমান্রি নামে বিখ্যাত আছে, এ গ্রন্থখানিও বোপদেব- 
প্রীত। €বাপদব নিশনির্মিত গ্রন্থথানি হেমাদ্রির নামে প্রখ্যা, 

পন করেন। নির্ণয়সিদ্ধুর কতিপয় পড্ক্তিম্বরসেও তাহ! প্রতীত 

হয়। যাহা হউক যদিই তিনি হেমাদ্রিকে তাদৃশ স্বত্ব দিয় থ|কেন 
তাহা! হইলে পে গ্রন্থখানি অধুন] তদীয়সস্তর্ূপে পরিগণিত "হইতে 

পারে না। 



যী 

বোপদেন কোন সময়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার স্থির 

নিশ্চয় হয় না। এত্হাসিক পথ্থিতেরা মহারাজাধিরাজ মহাদেব 
১১৮২ শকান্দে বি্ভমান ছিলেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তদনুসারে 

বোপদেবকেও তথকালীন বলিতে হয়। ফলতঃ বোৌপদেব যে অতি 

পূর্বতন পণ্ডিত তাহাতে কোন সংশয় নাই, যেহেতু শ্ধরস্বামী ও 
মাবাচার্্যও তাহার নাম উল্লেখ" করিয়াছেন। বোপদেব বাঁমনকৃত 

মহাতাষ্য টাকার পরে মহাভাষ্যটাকা নির্মাণ করেন ও তাহাতে 
অনেক স্থলে বামনসিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন,। মাধবাঁচার্ধ্য স্বপ্রণীত 

মহাভাষ্য টাকায় বোপদেৰ দিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বাম্ন'মতের উদ্ধার : 
করিয়াছেন ও পরিশেষে লিখিয়াছেন। 

টবাপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো। বামনদিগ্গজঃ | 

কীর্তেরেৰ প্রসঙ্গেন মাধবেন প্রমোচিতঃ ॥ 

বোপদেব অনেক শ্লোকে স্বীয় পিতাকে ভিষৰ্ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন দেখিয়া কাহারও কাহারও বোপদেব অসম্বষ্টজাতি ছিলেন 
বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিয় থাকে । কিন্তু “বিগ্রোবেদপদ।স্পদম্” ইত্যাদি 

বাক্য দম্নিহিত থাকাতেও যে কি কারণে তাদৃশ ভ্রান্তির উদয় হয় 

বলিতে পারি না। দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশে ব্রাক্মণেরাই 

“চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তত্প্রদেশে, গৌড়দেশের স্যায় চিকিৎসা 
ব্যবসায়ী অন্বষ্ঠজাতি দেখা যায় না। বোপদেবের পিতা কেশবও 
চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন, এই নিমিত্ত ভিয়ক্ শব প্রয়োগ করি- 

য়াছেন। ভিষক্ শব্দ জাতিবাচী নহে চিকিত্সক বাচী; পিতা! 
চিকিত্সক ছিলেন বলিয়া বোপদেব কতিপয় বৈদ্ঠকগ্রন্থও রচনা 
করিয়াছিলেন। 

বোপদেব-প্রণীত গ্রস্থান্তর না দেখিলেও কেবল তত্প্রণীত মুগ্ধ 
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বোধব্যাকরণ-খাঁনি দেখিলেই তাহার অলোঁকসাধারণ : নুদ্ধিমন্তার 
পরিচয় পাওয়া যায়! সুগ্ধবোধব্যাকরণে যেরূপ স্শৃঙ্খলতা প্রদশিত 
হইয়াছে অন্য কোন ,ব্যাকরণকার তাদৃশ নুশৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে 
পারেন নাই। সিষ্কাস্তকৌমুদীতে মুগ্ধবোধের প্রণালী অনুকৃত .হই- 
যাছে বটে, কিন্তু অনেক প্রকরণে বিশৃঙ্খলতা নিবারিত হয় নাই। 

মুগ্ধবোধব্যাকরণে সম্যক্রূপে ব্যুৎ্পন্তি লাভ করিলে শাস্ত্র 

স্তরের অধ্যয়নে অধিকারী ও ক্রমে কৃতবিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু 

সমস্ত প্রয়োগ সাধন বা সমস্ত স্থলে উপযুক্ত পদপ্রয়োগ এই উভয় 
বিষয়ে চার সামর্থা জন্মে না। বিশেষতঃ সাহিত্যের অনুশীলন 
করিতে হইলে অনেক স্থলে ব্যাকরণান্তরের সাহায্য গ্রহণ করিতে 

হয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণে ভিন্ন ভিন্ন সাক্কেতিকশ্ব্দ ব্যবহৃত 

হওয়ায় অর্থ গ্রহের নিমিত্ত অধ্যাপক বিশেষের সাহায্য লওয়াও 

অনেকের পক্ষে আবশ্যক হইয়া উঠে; এই অস্থৃবিধা পরিহার 
বাসনায় আমি মুধবৌধব্যাকরণের কলেবর বদ্ধনকরত বৃহন্মুদ্ধবোধ- 

ব্যাকরণ নামে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে আচার্যের সমস্ত সূত্র, 
বৃত্তি ও উদাহরণ অবিকল থাকিল, যে যে অংশের নযনতা আছে এ 

অংশগুলি স্থলবিশেষে স্বুৃত সূত্র, বৃত্তি ও' উদাহরণ অন্নিবেশনপূর্ববক' 
নযনতা পরিহার করিয়াছি। আদিপদগ্রীহা গণগুলি সেই সেই 
স্থানে নিবেশিত করিয়াছি; ইহা দ্বার! মুগ্ধবোধাধ্যায়ীদিগের অসাধ্য- 
সাধনের নিমিত্ত ব্যাকরণীস্তরের অনুসন্ধান ও তদর্থগ্রহের নিমিত্ত 

অধ্যাপক বিশ্েমষর সহায়তা! গ্রহণ করিতে হইবে ন|। বৃহনমুপ্ধবোধ 

হইতেই নিখিল বিষয়ের আসাদন করিতে পারিবেন। মুগ্ধীবোধের 
সঙ্কেতেই অবশিষ্টাংশের রচনা থাঁকায় অর্থগ্রহের পক্ষেও প্রয়াস 
পাইতে হইবে না; এবং এই গ্রন্থখানি বিলক্ষণরূপে আয়ত্ত করিতে 

পারিলে সংস্কৃত রচনাকালে শব্দ প্রয়োগেও ভ্রান্তিমূল্কতা দৌষ 
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প্রকাশ পাইবে না। এই উদ্দেশে আমি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছি, 
কতদূর কৃতকার্ধ্য হইলামু বলিতে পারি না। , + 

এই কায ঈম্পাদনার্থ 3সিদ্ধান্তাকৌমুদী, 'তদীয় টাকা, কাঁশিকা- 
বৃত্তি, সটাক মহাতীষ্য, গণক্বতুমহোদধি, কলাপ, সংক্ষিণ্তসীর, সপদ্ধা 
বোধ, রত্বমালা প্রভৃতি ব্যারুরণগ্রন্থ, এবং মুগ্ধবোধের কতিপয় টীকা, 
এই সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়।ছি; তন্মধ্যে মুগ্ধবোধের রামতর্কবাগীশ 
কৃত স্থৃপ্রপিদ্ধ টাক! হইতেই বিশেষ সাহাষ্য পাইয়াছি, এমন কি এ 
টাকা ব্যতীত আমার দ্বারা এই দুগ্ধর কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারিত 
এ রূপ বোধ হয় না। 

যদিও এই সকল টি গ্রন্থের অনুগামী হইয়াছি তথাঁপি 

অংশবিশেষেস্থ ত্রান্তিমূলকতা দৌষ থাকিবার নিতান্ত সম্ভাবনা । 

যদি পাঠক মহোদয়গণ উপচিকীর্যাপরায়ণ হইয়! সেই সেই ভ্রান্তি- 
মূলকত। দোষ প্ংশোধন পক্ষে যতুকরত আমার উদ্দেশ্সাধনের 
সহায়তা করেন, তাহা হইলে একাস্ত উপকৃত হইব। ইহাদ্বারা যদি 

অণুমাত্রও লোকোপকার সাধিত হয় তাহা হইলেই সমস্ত পরিশ্রমের 

সাফল্য অনুভব করত কৃতার্থ হইব। 

১৮২০। শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্শণঃ | 
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৩৭ ৫ জব জর|। 

৩৭ ১০ ্্ | মন 
৪০ ১২ লের্ড। সের্ডা 

৪১ ২১ মম & যুস্ম 

৪২ ২২. « শস্তৃঃ | শত 

৪৩ ১৯ থল থল 

৪৮ ৮ দয়। দয়। 

৫১ ও শান্তয়ত। শান্তয়ঃ। 

৫১ ১5 জবাং ঝভাঃ ডবাং ঢভাঃ 

৫১ ১২ ঝতাঃ ঢভাঃ 

৫২ ১৮ ষাহোৌ। সাহৌ। 

৫২ ১৯ ষাহঃ। সাহঃ। 

৫৩ ২৩ মধো৷ মঘে! 

€৫ ৬ .. শান্তা! শান্তা! 
৫৫ ১৪ .. পবয়ে| | পরয়ে। 

৫৬ ৮ হহ্নাং বহৃনাং 

৫৯ ১৯ ৮1 তেষু 

৬০ ২২ দ্ধমম্। দ্ধনম্। 

৬২ ১৬ তুদী 5 1 ত্ংসী 

৬২ ১ দ্দাতু দদাতু 
৬৪ ৯ ভ্যা্দি। ত্যা্দি। 

৬৪ ২৩ জোত জেতি 

৬৫ ২. মহাস্তো। মহান্তষ্। মহাত্তো। 
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রিতুক্তেঃ। 
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শুদ্ধিপত্রমূ। 5/০ 

অপ্তদ্ধমূ শুদ্ধম্ 

কু * কৃয 
ভি ": ভিন্ন, 
শর. পব্। 
ধাম প্রা 
কম কত 

তব কনক 

দব্ কদ্ব 

কৌর্যঃ। কৌরব্যঃ 

'অটাঁতি , অচীতি 
তিন্ম তন্মি 

গ্রব এব 

অপশ্বাদদিস্থানান্ত অপশ্বাস্ঠাদ্দিপত্যন্ত 

ভিধ! ভিধা 

তন্ন ত্ল্লঃ 

জ্ঞুম জুন 

মতি মিতি 

য়ায়ং য়ায়াং 

বদ »1 বুদ 

তার্থ। ত্যর্থে 

তার্থম্। ত্যর্থঃ। 
টক টিক 

নন: পন্নঃ 

* তিন্ত নিত্য 

প্রত্যন্ধ প্রত্য 

ছতো৷ ছন্দো 

নায়। নয়া 

বেন বেশ্ম 



০ . শুদ্ধিপত্রমৃ। 
৮ € 

পৃষ্ঠে  প্ভো অশ্ুদ্ধমূ শুদ্ধম্ 

২১৮ ২৪  , ভাশ ডাশ . 

২১৯ . ৭২২ রি সুদ্গঃ। ৭ মুদ্গঃ | 

০ মি স্ববঃ। € ম্ধাবঃ।, 

২২৩ ন | দেব দেয় 

২২৪ ২৬ বুষ্ঠা বট 

২২৫ ২৫ নিয়নার্থোষ্যোপ্যা। নিপুণারঘথোখোগা। 

২২৬ ৪ ্্ব ফ্ববম্। 
২২৬ ১৫ ভত্র্ক । তত্র 

২২৬ ২১: ঘ্ঘদ্থো*. কৌ 
২২৬ ২ও হে হেয়ে। 

২২৭ ১৩ ধা ঝা 

২২৭. ১১ ২ (শাংপপঃ। শাংশগঃ। 
২২৭ ১৪. ৬৮ শব্য শব্য 

২২৭ ১৯ দ্বিবকা! দ্বিকা 

২২৮ ২ সযঃ। ' ময়ঃ। 

২২৮ ১৬ দ্ধীহে দৃব্ীহে 

২২৮ ১৩ ডাশঃ ডাশে 

২২৮ ১৭ ডান্তশঃ। ডাশঃ। 

২২৯ ৬ মাম মান 

২২৯ ১৩ পাধ পার 

২২৯ ১৩ শময়ঃ। ময়ঃ | 

২৩০ ২২ প্যািঃ ধর্যাদিঃ। 

২৩১ ৮ কব! ' ফৰব 

২৩১ ২৫ গতির্ভি গতি 

২৩১ ২৮ মিত্যি। মিতা 

২৩২ ১৪ যবাৎ শবাৎ 

২৩২ «১৮ শাশ। গাশ। 

৪ 
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জনাদিঃ। 

যোটৈক 
রিব 

রভ 

কালে 

নো? সে্লু 
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৩৩৫ 

৩৩৫ 

৩৬৩৫ 

৩৬৭ 

৬৬৮ 

৩৬৯ 

পঙ্ত্ী 
১৩ 

২, ২ 

গুদ্ধিপন্তযূ। 

অশুদ্ধমূ্ 

কল্পযতে! 

বাম ১০ 
বম », 

ব্রম 

নমষঃ। 

যিবৎ। 

ষম্। 

দোষ 

প্রজল 

দুধবং 

ধূবৃ 
ন্থ্ষ 

সিং 

পমন 

বাচার্ষ্য 

তিন্নৈকাট 

লুমার্টি 
কণ্ড। 

মৃৎ 

সূ 

সর্গেবু 

ভূদ্দিতি 

তদেষাগে 

মন্যাদং 

ক্রৌতু 
ক্দ। 

যুষ্মাদি 

1৬০ 

গুদ্ধম্ 

কল্গ্তৈ। 

গ্যাং 

বধম 

বত্রম 

নযঃ। 

ষিবৎং 

য্ন্। 

দোষ 

গ্রজাল 

ছ্ধ, 

বুবু 
মুষ, 

স্থিং 

প্রমান 
বাঁচ্ধয 

ডিন্নৈকাঁঠ 

মুমা্টি 

কও) 
মুৎ 

সমি 

সর্গেষু 

তৃ্দিতি 
তদ্্যোগে 

মন্তাদ্ং 

ঞ্ৌতু 
কছি 

যুম্মদি 



৪৩৭ 

৪৩৬০ 

৪৬২ 

৪৬১ 

গঙ্জো। 

শুদ্ধিপত্রয্। 

অশুদ্ধম্ 

বৃষ 

যে 

হস্তিনে 

বৃস্থ 

গঙ্ক 

*ধৌধ্য 
কচি 

পে 
গু ' 

ক্ুকো 

সি 
বর্ধি 

বিষ্টার 

দব 

তু-স্ত 

তুস্ত 
শাকগণঃ 

“ক 

কৃভ্যাং 

কানে 

গ্রাপ্তয়। 

সর্বাৎ 

দ্বহ্চাতে 

শষ্যায় 

গুদ্ধম্ 

বৃষ 

ঘে 

হস্তিনে। 

ৰৃন্হ 
পক্ক 

ধ্রৌবা 
কচি 

গেষু 

গৃর, 
কলূকো 
ক. 

ববি 

বি্টার 

দবঃ 

তু 
ত-স্ত 

শাকপণঃ 

কৃত্যাং 

কালে 

গ্রাণ্ততয়া 

সর্বান্ 

হাতে 
শহ্যায়। 



রৃহনুপ্ধবোধব্যাকরণয়। 
পপ অর 

৩ নমো গণেশায়। 

মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং গ্রণিপত্য প্রণীয়তে। 

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া ॥ 

ও" নমঃ শিবায়। ১। ১। ১ 

ইতি নমস্কারদূত্রঘূ। 
শহ শব্দৈঃ। ১। ১। ২ 
শবৈর্ম্গলং স্যাং। ইতি চিনির রিনি ূ 

অইউখ১কএওঙ এও চহযবধরলঞণনও 

মঝঢ ধঘভজভডদ্গবখফছঠথচটতক প শষ- 
সাদ্যস্তাখ্যাঃ | ১। ১। ৩ 

এষাহ মধ্যে যে বর্ণান্তে আদিবর্ণাস্তবর্সমাহারসংজ্ঞাঃ স্থযঃ। 

ইতকতে। ১। ১। ৪ | ১ 

কন্মৈচিৎ কার্ধ্যাযোঙ্চারধ্যমাণো বর্ণ ইৎসং্ঞরঃ স্তাং। তস্ত 

কার্যে অনুচ্চারঃ। যথা অচি কঙচাঃ সংজ্ঞার্থা। হলে 

অকার উষ্টারণার্থ ূ 
আবৎ রঘু ১।১। ৫ 

অ আ অ ইতি বত্রয়ৎ ক্রমেণ স্বর্ঘপুংজ্ঞং স্যাৎ। বং- 

শব্দাৎ ইঈ ই ইত্যাদিষুচ। স্ব এজনান্তি। 



২ বৃহম্ুগ্ধবোধধ্যাকরণযৃ। 

ঞপোহক্ সমো এ থক্চ।১।১। ৬ 
সমানেো। ঞপো। অক্ চ পরম্পরৎ পঁসতজ্ৰঃ স্যাৎ। খক্ চ। 

সাম্যন্তকস্থানত্বযূ। 'অদ্রয় এহ ক খণ"গ ঘ ডাঃ কণ্যাঃ। 
ইত্রয়ং চছজৰঞ শা এ এ যাল্তালব্যাট। থয টঠ 
ভঢণরষামূর্ধন্যাঃ। ঈত্রয়ৎ তথ দধনলসাবো দস্তাঃ। 

উদ্জয় পফবভমবা ও ৬ ওয্ঠ্যাঃ। তেষাৎ যে। যেন 

সমঃ স তম্য তত্র ততঃ। | 

চপোদিতাকানিতা ৭ঃ। ১। ১৭ ৭' 

উকারেতা৷ চপেন ইদ্রহিতেনাকা €ঘো গৃহাতে। 
ইডোহরলেও, গুঃ১1 50 

ইওঃ স্থানে অর্ অল্ এঞ এতে গুসজ্ঞাঃ স্থ্যঃ। 
অচ আরালৈজ ব্রিঃ। ১। ১। ৯ 
অচঃ স্থানে 'আ আর্ আল্ এচ্ এতে ত্রিসংজ্ঞাঃ স্থ্যঃ। 

প্রপরাপসংন্াবানুনিদুর্বযধিসুৎপরিপ্রত্যত্যত্যপৃপা গিঃ | 
১।১। ১০ 

. এতে বিংশতিগিসহজ্ঞাঃ স্থাঃ । 

অত্রার্চায়াৎ স্বতী নাতিক্রমেহতিঃ পর্ধ্যধী গতৌ। 

: অ্পিঃ পদার্থসম্ভাব্যগর্থানুজ্ঞাসমুচ্চয়ে ॥ ১। ১। ১১ 

ভাদিধুঃ। ১। ১। ১২ | 

ভূ সত্তায়ামিত্যাদির্গণো ধুনৎজ্ঞঃ স্যাৎ। 
সিত্যাদিঃ ক্তিঃ। ১।১। ১৩ | 

স্যাদিক্তাদিশ্চ ভিনহজ্ঃ স্যাৎ। 

কদ্বববান্যেকদিবহুষেকশঃ। ১। ১। ১৪ 



হজ্ঞ। গ্রকরণমৃ। ৩ 
ও রঃ 

ভ্রেরেকৈকং বচন ক্রমাৎ কদ্ধব্বসংজ্ঞৎ স্যাৎ। তানি চ 
ক্রমাদেকদ্বিবনথঘর্থেষু প্রযুজান্তে। , | 

ক্যন্তানো। দলী ১। ১১৫. 5 
ক্ত্যন্তশব্দো দ্বসহজ্ঞঃ স্যাৎ অনান্ত লিমতজ্ঞঃ | 

লুপি ন সন্ধ্যাদ্যবিধী। ১। ১। ১৬ 

লুবিতি লোপে কৃতে যে। লুপ্তস্তদাদ্যন্তয়োঃ অন্ধির্ন স্যাৎ। 

তদাদ্যঠ্য চ যে! বিধিঃ স চ নম্যাং। 

চাদিগির্নিঃ। ১। ১৭। ১৭ 

চাদির্গণে? গিশ্চ নিসংজ্ঞঃ স্যাং। ূ 

চ।বা।হ। অহ। এব। এবম্।নুনম্। শৰ্বৎ। যুগপৎ। স্পৎ। কুপৎ। 

কুবিৎ। নেৎ। চেৎ। চিৎ। চন। কচ্ছিৎ। ভূয়ন্। যত্র। নহ।তুস্ত। হি। নহি। 

মাঁকিঃ। মাকিম্। নকিঃ। নকিম্। মাড্। ডিৎকরণং নিষেধার্থপ্রতিপত্বার্থম্। 

নঞ,। নম্থ। নু। যাবত তাবৎ । ত্ব।। ত্বৈ। দ্বৈ। স্বৈ। আদহ। শ্রোষট্। 

বৌধট। ব্ট্। স্বাহু!। ম্বধা। ওম্। কিল। সুষ্ঠু। যথা । তথা । অথ। স্ু।ন্ম। 

অয়ি। মান্ম। অম্। তক। উউ.। উকউ.। বেশায়াম্। মাত্রায়াম্। য্। যম্। 

তৎ। কিম্। কিমুত। উত। কিমৃত। পুরা। অদ্ধ1। ধিক্। হাঁহা। হে। হৈ। 

প্যাটু। পাটু। থাট্। আহো। উত্তাহো। অহো। হী। হস্। তথাহি। খলু। 

আম্। অথে| | মন্তে | মিথ তু। ইতি। ইব। বৎ। বা। চন্। বত। উহ। ' 

হুং। ইহ। আম্। শ্রম্। কম্। অন্ুকম্। নহিকম্। স্ুকম্। সত্যম্। খতম্। 

রন্ধা। ইদ্ধা। মুধা। নোচেৎ নচেৎ । জাতু। কথম্। অব। অস্থু। হাহৌ। 

হৈহা। ঈষা। ছন্ঘট। স্বাং। দিষ্ট্া। পণ্ড। বট। সহ। আম্্ষক্। অঙ্গ। 

ফট। তাঁলক্ অয়ে। অরে। রে। চটু। বাউু। কুম্। সুম্। ধুম্। আঈম্। 

শ্লীম্। সীম্। বৈ গেঃ প্রতি্রপকা অচাং প্রতিরূপকাঃ ক্তান্তগ্রতিরপ- 

কাশ্চাত্র পাঠঃ চাদযেহন্তেইপি বহবঃ। (১) 

শপ. 

(১) এতেষামর্থবিশেষদোতকত্ব এব নিপাতসংজ্ঞা ন বাচকতে। উপসর্শপ্রতিক- 



৪ বৃহন্ুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

নমিতোহস্তযাচৌহস্তেহস্তাদ্যাদে | ১। ১। ১৭। 

ণিদ্যস্যোচ্যতে তৃত্াস্ত্যাদচঃ পরঠ নিদস্তে, ডিদস্তস্যস্থানে 

মিদাদৌ স্যাৎ। "' 

পর্ত্যঃ। ১। ১। ১৯ 

গ্রকৃতেঃ পরো যঃ স ত্যসংজ্ঃ স্যাৎ। 

, অৎ অঃ নুবী। ১। ১। ২০ 

অকার উচ্চারণার্থঃ। সিটি বণৌ ক্রমান্ন, বি- 

সংজ্ঞো স্তঃ। 
«ক/ঘপৌ মুন্যো। ১। ১। ২১ 
কপাবুচ্চারণাথৌ। বজগজকুন্তাক্কতী বর্ণো ক্রমানমনী- 

সৎজ্ঞো স্তঃ) 
হো ঝস্। ১।১। ২২ 

হকারো ঝম্থসতত্ঃ স্যাত। 

॥ ইতি সংজ্ঞাপাদঃ ॥ 

সহ্্ণের্খ)। ১। ই। ১ 

_ দেপরে পূর্ববস্য ৫েঁন সঙ ধর স্যাং। মুরারিঃ। লক্ষমীশঃ। 

বিষূঃংসবঃ | ধাতৃদ্িঃ | শদন্তঃ | হোতৃকারঃ। 
»ত ওজসপ্ত্যাং পুংসি। * 

কাঁর স্যৌকারেণ জসোঁহ কারেণ চ সহ ধর: স্যাৎ পুংলিঙগে । বনু ন্যযো 

স্তৌ ব্হবঃ। যেষাঁং তে ব্হবঃঃ। 

আদিগেচোণুত্রী। ১। ২। ২: 

পকা:__অবদত্তম। নিদত্ম্ কুদত্তম্ অনুদত্তমিত্যাদি। অচপ্রতিরপকাঃ_অ ই উধম্এও 

গ্ও। ত্যন্ত গ্রতিরূপকাঃ--বনে ব্রহি অন্তি অসি অশ্মি খলে মন্যে ইত্যাদি | 



অচ্ সন্ধিঃ | ৫ + 

অবর্ণাৎ পরয়োরিগেচোরবর্ণেন সহ ক্রমামুবী সত । হৃষী- 
কেশঃ। দামোদরঃ। জন্বিগ্রহণা সন্ধিলুপ্যেব ন অন্ধিঃ | 

মাধবর্দিঃ | শিবন্কারঃ | কৃষ্েকত্বমূ।, দক | কৃষ্ক্যযৃ। 

ভবৌষধমূ। * 
গের্ধোরনেধিন এঙুকোঃ | ১1২1৩ (১) 

অবর্ণাৎ পরয়ো-রৈধিন্-বর্জিতস্তা ধোরেঙখকোরবণেনি 
সহ ক্রমাধুত্রী স্তঃ। প্রেজতে। পরোখতি। অপাচ্ছতি। 
অনেধিনঃ কিম? উপৈধতে। অবৈতি। 

_.. লিধোর্বা। ১। ২। ৪ 

লিধোষ্ত পূর্বোক্ত কার্ধাহ বা স্ঞাং। প্রেকীয়তি 

প্রৈকীয়তি। প্রোথীয়তি প্রৌধীয়তি। প্রাক্ষীয়তি প্রক্ষীয়িতি। 
প্রাক্ষীরীয়তি প্রক্ারীয়তি | 

লোপোহুম্যোযাডেোঃ | ১। ২। ৫ 

অবর্ণস্যোমাডোঃ পরয়োর্লোপগ্্যাহ।  শিবায়োন্নম্। 
শিবেহি। ব্রন্মোতযৃূ । রাজর্ষিঃ। স্থানিবদাদেশঃ | 

দ্বয়োর্বিভাষয়োর্মধ্যে বিধিনিত্য 
এবেহনিয়োগে। ১।২।৬ 
অবর্ণন্য এবে পরে লোপঃ স্যাদনিয়োগে। অদোব।, 

নিয়োগে তু অদ্যৈব গচ্ছ'। 
বৌষ্ঠেতবোঃ সে। ১। ২। ৭ (২) 

(১) গেরিতি | খাতুযোগ এব উপসরন। প্রগত এমক: প্জক ইত্যাদি স্যাং। গত- 

শব্দসমভিব্যাহারাৎ ধাতুযোগাপ্রতীতে:। 

(২) বৌষ্টোত্বোরিতি। অত্র বাশবাস্য ব্যবস্থাবাচিত্বাৎ প্রোঠঃ প্রোঠঠপদা, প্রোঠীতি 
নামজাত্যোপিত্যম্। 



৬ রা বৃহন্মুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

অবরণস্য ওষ্ঠোত্বোঃ পরয়োর্পোপঃস্যাৎ বা মে সতি। 
বিন্বোষ্ঠঃ বিশ্বোষ্ঠঃ। স্ুলোতৃঃ স্ুলৌতুঃ | সে কিৎ তবৌষ্ঠঃ। 

ত্রীসে ততো ত্রিযৃু। ১। ২৭ ৮ 
অবর্ণাং পরতো ব্রিৎ বাপ্রাপ্পোতি ত্রীদে দতি। শীতার্ভঃ। 

ত্রীমে কিযৃ? পরমর্তঃ। ত্বস্তস্য নানুরৃত্তিঃ | 

'খণ-প্র-বসন-বতসর-বতসর্তর-দশ-কম্বলস্যর্ণঃ | ১। ২। ৯ 

এষামবর্ণাং পর খণো ব্রিমাপ্পোতি। খণারযূ। প্রার্ণযূ। 
্বাক্ষয়োরীরোহিন্যো। ১। হ। ১০ ' (১) 
অনযোরবর্ণাৎ পরাবেতৌ ্রিমাপুতঃ। বৈরযূ"। অক্ষৌ- 

ভ্ণী। 
প্রম্যোচৌট্যুহাঃ। ১। ২। ১১ (২) 

প্রপ্যাবর্ণাৎ পরা এতে ত্রিৎ যান্তি। প্রোটঃ | প্রোটিঃ। 
প্রোহঃ। 

বৈষৈষো। ১। ২। ১২ 
প্রস্যাবর্ণাৎ পরাবেষৈষ্যে ্রিংবাপ্রাপুতঃ। প্রৈষঃ প্রেষঃ। 

প্রেষ্যঃ প্রেষ্যঃ। 

 মনীষাঃ। ১। ই। ১৩' | 

মনীষাদযা নিপাত্যন্তে। মনীষা । হলীফা। লাঙ্গলীষ। 
শকন্ধুঃ | কুলটা। সীমন্তঃ । পতগ্লিঃ। সারঙগঃ। 

মনীষা । হলীষা। লাঙ্ষলীষা। শকদ্দু। কুলট!। সীমন্ত। পতঞ্রলি। 

সারঙ্গ। লমর্থ। রথম্পা। পিশাচ। কপিথ। দধিথ। মরুত্ত। লুলাপ। 

(১) স্বাক্ষয়োরিতি । অত্র ঈরগ্রহণাদীরিণোহপি গ্রহণম্ তেন স্বৈরী স্বৈরিণীত্যপি। 

(২) প্রস্যেতি। উহসাহচর্য্যাৎ উড়োটিশব্বাবপি উহ্ধাতুনিসপন্নাবের শ্রাস্থৌ। তেন 
প্রোঢো ভাঁরঃ। রখানান্প্রোটি রিত্যাদি। 



অচ্সন্ধিঃ। ,. 

জিন। যঙ্ক। নিষ্ধ। ময়ূর। হমুমত। বুষী। সিংহ। ব্ত্র। কারম্বর। 

নিষ্কু। কুস্ত। কনর্প। ধুরন্ধর। দুতাঁশ। দুনাশ। পরঃশত। পরঃসহ- 
আদি। কুদ্বাল। কুস্তুর। কুঞ্জর। যথাযথ । যোড়শ। কান্দিশীক। 
কাস্তীর। ,পারস্কর।, মন্কর। মন্তীর। ভদ্রঙ্করণ। অগ্নিমিদ্ধ। বলাহক। 

উড়ম্বর। বিদ্কির। অউ্রট্রহাপ। তথিত। দিবৌকস্। শুদ্ধোদন। উদ্ুষ্বর। 
গোষ্পদ। মস্করিন। অপরস্পরা। অপস্কার। তস্কর। পরম্পর। অয়স্কার। 

অস্তিত। অন্তম। মধ্যন্দিন। অন্যোহন্ত। মনীষিত। লোকম্পৃণ। ধুর্জাটি। 

শোনিতার্শী। প্রতিক্ষশ। অশ্বথ। বৃহম্পতি। সমশন। অটবী। দক্ষিণ- 
তার। হনুমৎ। উদৃখল। উষ্কঙ্করণ। কীচক। লোকল্জ্রীণ। তৈলম্পাত|। 
অঙ্গণ। গব্যুতি। প্রায়শ্চিত্ত । “গ্রায়শ্চিন্তি। জীমৃত। বনম্পতি। গন্ধ । 

অশ্বথামন্। আস্পদ। অর্দশন। কিক্িদ্ব্া। -উলুখল। আশ্চর্য্য। অর্ণব। 

দুঢ্য। ধেনুভ্তব্যা। পৃযোদর। ভ্রাস্্রমিন্ধ। পৃষোদ্যান। কেশব। আঢ্য। 

উবর্ব,ধ। শ্শান। অন্তিষদ্। দ্ন্দ। পরোক্ষ। পুর্গল। অন্তিম। অন- 

ভ্যাসমিত্য। গশ্চার্ধ। দুডভ। ব্রাঙ্গণ। প্রস্তম্পতি। অজস্তন্ন। অন্যদীয়। 

বাড়লি। প্রঙ্কয়। অন্তৎকারক। হরিশ্ভন্দ্র। বিকীদিবি। চ্দণৃতী। 
রাজন্বৎ | বৃষণশ্খ। বৃষন্বস্থ। ভূবর্পোক । মনু । অঙ্গিরন্বৎ। ইতরে- 
তর। নভম্বৎ॥ মুকুন্দ। মন্মথ | ইত্যেবমাদ্য| মনীষাদয় আকুতিগণাঁঃ। (১) 
পপ 

(১০ বর্ণাগমো বর্ণবিপধ্যয়শ্চ দ্বৌোচাঁপরৌ বর্ণবিকারমাশৌ। ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন 

যৌগন্তৃদুচ্যতে পঞ্চবিধঃ নিরুক্তমূ॥ তথাহি। ঈষঙং দানে ঈক্ষণে হিংশায়াং সর্পণে চ॥ ". 

তম্মাৎ সেমক্তাৎ সরোরিতি ভাবে উঃ ইঈষা। মনস ঈষা মনীষা । হ্লস্য ঈষা হলীষা। 

এবং লাঙ্গলীষা এষু টিলোপঃ। শকদ্য নৃপতের্ধুঃ কৃপঃ শকন্ধুঃ। কুলান্যটতি কুলট! 

ভিন্ুকী অসতী চ। সীমানমন্ততি * সীমস্তঃ কেশবিন্যাসঃ। অন্যত্র সীমান্ত; । পততাং 

জঞানিনামঞ্জলিঃ পতগ্রলি:| সারমঙ্গং যস্য সারঙজঃ। সমে! অর্থো যস্য সমর্থ;। রথেন 

পাতি রখপ্পা নদী, ॥ বর্ধিষ্ঠাদিত্বা বন্বমূ। পিশিতমশ্শাতি পিশাচঃ। কপয়ন্তি্ঠস্তযম্মিন্ 

কপিখঃ। এবং দধিখঃ। যরুত। দত্তঃ মরুত্তঃ। অপ্নু লুনাতি লুলাপঃ মহিষঃ। 

জিতমনেন জিনঃ। যশ; কৌতি যন্ধঃ। নিকাম্যতে নিক্ষং হিরণ্যম। মহ্থাং রৌতি 

মেউ ইতি রৌতিবা৷ ময়ুরঃ। হন্ুরস্ত্যপ্য হনুমান্। ত্রতিনঃ সীদস্ত্যস্তাং বৃষী। হিনম্তীতি 

সিংহঃ। অত্র বর্ণবিপর্য্যয়ঃ |  রতেন শ্তননং রত্বম। কারং করোতি কারম্বরঃ বৃক্ষঃ। 



৮৬৮ « রৃহন্ুপ্ধবোধব্যাকরণৎ। 

অন্যত্র কারকারঃ। কায়তে জ্ঞায়তে কিকুঃ। তনারিত্বাহঃ। কেন জঙ্পেন উদ্ভাতে 

পৃর্যতে কুস্তঃ। কংন দর্পয়তি ক্ন্দর্প; | ধুরং ভারং প্রিয়তে ধুরন্ধরঃ| ছুঃখেন দাশ্যতে 

দুড়াশঃ। শতাং পর; পরধণভম্। এবং পরঃনহঅমিতদি। কুং তূমিং উদ্দালয়তি 

কুদ্দলঃ। কুতসিতং" তুশ্বুরু কুন্তখুরু ধন্যঁকমূ। কৌ জীধ্যতি কুজজরঃ। যথাযথ 

যথাযথম্। ষড়ধিকা দশ যোঁড়শ। কাং দ্বিশং গচ্ছামীতি চিন্তয়র্ন পলায়িতঃ' কান্দিশীকঃ। 

কু ঈষৎ কুৎসিতং বা তীরং কাস্তীরম্। পারং করোতি পারস্করে। দেশঃ । মা মানং ক্রিয়তে 

অনেন্ মন্করো! বেগুঃ । সৎ ঈষৎ তীরং সম্তীবমূ। অভত্রংভদ্রং ক্রিয়তে অনেন ভর্রঙ্করণম্। 

অগ্নেরিদ্ধঃ অগ্নিমিদ্ধঃ | বলাদাহতং কং জলমনেন বলাহকে| মেঘঃ। উদগতে| অন্বরমূ উদুম্বরম্। 

বিকিরতি বিদ্বিরঃ শকুনি| অন্তেহ বৈকল্পিক; পাঠন্তেন বিকিরোহপি। অক্রমট্টং হদতি 

অইউট্টহাসঃ। তথ্যস্য ভাবস্তথতা। দ্যোরোকঃ স্থানং যদ্যু দ্িবৌকাঃ। শুদ্ধ ওদনো যস্য 
শুদ্ধোদনঃ | উড়ুম্বর উদুম্বরব। গবাং পদং গোপ্পদং গোভিঃ সেবিতে! দেশঃ .মানঞ। 

কাম্যকর্মাণি মা কর্তং শীলমস্য মন্তী ভিক্ষুঃ। অপরে চ অপরে চ অপরম্পরাঃ। অপকরোতি 
অপস্কাব; রখাঙ্গম্। অন্যত্রপকারঃ। তৎকরোতি তন্করশ্টৌবঃ। পরে চ পরে চ ক্রিয়া, 

সাতত্যে পরম্পরম্! অবস্করঃ পুরীষে। অন্যত্র অবকরঃ। আস্তকাৎ অস্তিতঃ। কদ্য তঃ। 

অস্তিকস্য অন্তমঃ| অস্তিকশব্দাৎ তম । তন্মিন্ পরে তিকদ্য লোপঃ। দিনস্য মধ্যং মধ্যন্দিনম,। 

অন্যে চ অন্যে চ ক্রিয়বিনিময়ে অন্যোহন্যম। অকাঁরস্য উকারঃ। মনস| ঈষিতং মনীষিতম্। 

লোকস্য পৃণে পরে মন্।'লোকম্প্ণ; | ধূরিব জটাষস্য ধূর্জটি। শৌণিতমর্শো দ্য শোশিতাশীঁ। 

কশাং প্রতি প্রতিষ্ষশঃ পুরোযায়ী। অন্যত্র প্রতিগতঃ কশাং প্রতিকশোহস্বঃ | অশ্বস্তিষ্ঠত্যন্মিন্ 

অশ্বথঃ। বৃহতাং পতিরুহষ্গতিঃ| সমমশনং সমশনম্। অটস্তে। বয় পক্ষিণোহস্যামটবিঃ 

অরণ্যমূ। ঈপি অটবী চ। দক্ষিণতীরমিত্যর্থে দক্ষিণত।রম্। অস্যাপি বৈকল্িকঃ পাঠন্তেন 

দক্ষিণতীরমিত্যপি। হনুমও পূর্বববৎ। উদ্ধং খল্যতে উদৃখলম্। উষ্ণস্য করণে মন উষণং- 

! স্করণমূ। চীক কি মর্শনে। বর্ণবিপধ্যায়ণ কীচকঃ বংশবিশেষো দৈত্যবিশেষশ। লোকল্প্রীণং 

' লোকম্প্ণবৎ। তিলপাতোহস্তা ং ক্রিয়ায়াং তৈলম্পাতা পিতৃক্রিয়।। শোনপাতোহস্যাং ক্রিয়ায়াং 

'শোনম্পাত। মৃগয়।। উভয়ত্র পপ্রত্যয়বিষয়ে মন্। অঙস্ত্যম্মিন্ অঙ্গণম্। মূ্ধণ্যান্তম্। গবাং 

যুতির্ব্যতি: ক্রৌশঘুগম্। প্রাযাচিচত্তচিত্্যোঃ। প্রায়শ্চিত্ত: প্রায়শ্চিত্তিং। জীবং জলম্ উতং 

বন্ধমনেন জীমুতো মেঘঃ। বনস্য পতির্বনম্পতিঃ। গানং ধর্ম ইস্য গন্ধরর্ষ; | অশ্বন্েব স্থাম বলমসা 

অশ্বখীমা দ্রোপুর্;। আন্পদং স্থানং প্রতিষ্ঠ। চ। অর্ধমশনম্ অর্ধশনম্। কিিস্ত অন্মিন্ 

কি্বিন্ধো অদ্রিঃ। উল.খলমুদু খলবৎ। আশ্চধ্যম্ুতে। অন্যত্র আচধ্যং কর অর্ণ; পানীয় 

মত্রান্তি অর্ণব: | কেশাদিহাদ্বঃ তশ্মিন পরে সকায়স্য লোপঃ। দুঃখেন ধ্যায়তি দুঢ্যঃ | ধেনু- 

ভবিষ্যতি ধেনুস্ত ব্য । পৃষং উদরমস্য পৃষোদরমূ। ত্রাষটরস্য ইন্ধে মন্। ত্রাষ্ট্রমিঙ্ধঃ | পৃষৎ উদ্য।ন- 

মস্য পৃষোদ্যানাম্। কেশিনমব্ধীৎ কেশবঃ। আরাধয়তে আধ্যায়তীতি বা আচ্যঃ। উধসি 



অচ্সন্থিঃ | ৯ 

খলায়বায়াবোইচীচঃ। ১। ২। ১৪ 

ইচঃ স্থানে ষ বর ল অয়, অব্ আয়, ,আব্ এতে অচি পরে 
ক্রমাং,স্থযঃ। কঃ | বিষ্ঠীশৌ।' ধাতরচ্যুতৌ। লাকৃতিঃ। 

হরয়ে। শন্তবে ।' নায়কঃ । পাবকঃ। 

বাব গোর্দাত্তে। ১। ২। ১৫ 

গ্লোরিচঃ স্থানে অবঃ স্তাদ্বা দান্তে অচি পরে। গবেশঃ 

গবীশঃ। দান্তে কিৎ গবে। গবেন্রগবাক্ষৌ নিত্যমূ। (১) 
অয়াৎ যোন্লুপ্ বাঁ। ৯।২। ১৬ (২) 

বুধ্যতে উর্র্ব.ধঃ। শবানাং শয়নং শবশানম্। অস্তিকে সীদস্তি অস্তিষৎ। দ্বৌদৌ দ্ন্দমূ। অক্ষি 

ত্যাং পরং পবোহক্ষম্। পূ্য্যস্তি গলয়স্তি পুদগলম্ শরীরমূ। অস্তিকে ভব, ইত্যর্থে মঃ, তগ্সিন্ 

পরে কস্য লৌপঃ-_অস্তিমঃ | যদ্ধা অস্তিকাৎ তমঃ। প্রকৃতিপ্রতায়য়োঃ কতয়োলোপঃ | অগ্য . 

বৈকল্পিকপাঁঠাৎ অস্তিকতমে।হপি | অনভ্যাসে দুরে ইত্যঃ; অনভ্যীসমিত্যঃ পরিহীর্ধাসনিধিরি 

ত্ার্থঃ। পশ্চাদর্ধং পশ্ার্ধম্। ছুঃখেন দত্যতে বঞ্চযতে দুড়ভঃ। বাহির্তং পাপ মনেন ব্রান্গণঃ। 

পরস্য সন্তুষ্পতৌ গবি কর্তা *পরস্ত্পতি গেঁঁঃ। অন্যত্র পরতুষ্পত্যহঃ। অজদ্যেব তুনদমস্য 

অজস্তন্দং নগরং। অন্যন্তেদং অস্যদীয়ং। বাচং বদতি বাদ স্তস্তাপত্যংবাড্লিঃ। প্রগতং 

কলুষং পাঁপমন্ প্রন্বন্নট ধধিঃ। অন্যস্ত কারকঃ অন্যৎকারকঃ। হরিরিব চন্দ্রোরমণীয়ঃ 

হরিশ্চন্্রো রাজ ।- কৌ পৰে কিকীপুর্বস্ত দিব্ধাতে| দির্ব্যাদেশঃ। কিকীর্দিবিভাস পক্ষী। 

র্দ অয অস্তীতি চর্সন্তী নদী৭ রাঙ্গা অত্রানত্ীতি রাজন্থান্ হথরাজ্ি দেশে। অন্যত্র রাজবাঁন্। ** 

বুষোহহ্বঃ বৃষণন্থঃ। বৃগেগ বস্ঃ বুষত্স্থঃ | ভুবলেক ইত্যত্র সন্ত রেফঃ। মনুরিব মনুঘৎ। 

অঙ্গিরা ইব অঙ্গিরম্বং। ইতরে চ ইতরে চ ক্রিয়াসাতত্যে ইতরেতরম্য। নভইব নভস্বৎণ 

মুকতিং দদতি মুকুন্দঃ। অস্য বৈকল্পিকপাঠাৎ মুক্তিদৌহপি। মনো মথ্খাতি মন্মধঃ কামঃ। 

ইত্যেবমাদা। ইত্যাদিপদাৎ যদ্যত্লক্ষণাদমৎপন্নং সন্ধিকার্ধ্যং তন্মনীবাদিত্বাৎ সাধ্যমিতি। 

(১) "গধাক্ষশন্নস্য সংজ্ঞায়ামেবুভিধানাৎ বাতায়নার্থ ত্রব নিত্যমবাদেশঃ। অসংজায়াস্ত 

“নিত্যমকারলোপ্তেন গৌহক্ষমিতি। 

(২) অয়ামিতি বহবচননির্দেশাৎ অয়, অব. আয় আব, ইত্যেষাং সামাম্যতো গ্রহণং নতু 

পূ্বৃত্রারদিষ্টানামেব । তেন অব্যয়মাচক্ষাণ আস্তে অব্য আস্তে অব্যয়ন্ে। মুলবৃশ্চসা চক্ষাণ 

আন্তে মু আন্তে মূলবান্তে ইত্যাদয়ঃ স্থ্যং। | 

২ 



3০ ং বৃহম্থুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

দাস্তে-স্থিতানাময়াদীনাৎ যরয়োনুপ্ বা স্যাদচি পরে। 
যাবীষং্পষ্টতরৌ বের্তি বক্তব্যস্। ৮ 
নুবভাবপক্ষে,স্থিতৌ যকার বকাক্সবীষৎ শ্পৃষ্টতংরী বা স্তাতাং | ঈষৎ- 

পৃষ্টতরত্বমুচ্চারণস্থান্শৈথিল্যম্। . ৪ % 

হর এহি হরয়েছি। শম্তইদৎ শম্তবিদমূ। শ্রিরা এতি 
শ্রিয়াষেতি। বিষণ উৎকঃ ধিষ্ণাবুৎকণ্। 

সদোঞহবয়োঃ। ৮ 

৬অয়াদের্যকারবকারয়ো। নিত্যং লুপ্ ্তাৎ উঠি হবে চ পরে। কউ 

পশ্যন্তি। দ্বাউ পশ্যতঃ। হবে। অবায়মাচক্ষাণঃ ঞ ,কিপ্ অব্যয়। স 
হসতি অব্যহমতি। মূলবৃশ্টমাচক্ষাণঃ মূলব্ নস ব্রতে মূলব্রতে অহবেতু। 

অব্যযস্থ। মৃল্বন্থ। 

হদ্যচো যৌর্নাদ্যো:। * 

অচঃ স্থানে জাতয়ো ধকারবকারযো! নিত্যং লুপ্ স্তাৎ হসে পরে। নত্বাদি- 

স্থিতয়োঃ। উং শিবমধিকৃত্য অধ্যু। তথা আস্তে অধ্বান্তে। সাঁধোরীঃ 

সাধবীঃ। তন্ত| উদয়ঃ সাধুদয়ঃ। হসীতি কিং 1? ব্যষঃ। অন্বয়ঃ। অচ 

ইতি কিং। বাধূর্ঘঃ। আদ্যোস্ত। ইন্চ উম্চ তৌ যু তয়োরর৫থ; যূর্ণঃ) 
উশ্চ ইশ্চ তৌ বী তয়োরর্থঃ ব্যর্থঃ। 

এডোহত2। ১। হ। ১৭ 

,  দ্বান্তে স্থিতাদেঙঃ পরস্যাকারস্য লোগ: স্যাং। হরেহব। 

বিষ্োহব। 
গোর্ক | ১। ২। ১৮ 

গোরতি বা সন্ধিঃ। গবাগ্রৎ গোগ্রৎ গোঅগ্রযূ। 

নাজোহস্তোহনাঙিঃ প্ুশ্চ। ১। ২। ১৯ 

অঞ্আাত্র ওকারাস্তশ্চ নিরাঙ বজ? সন্ধিং নাপ্লোতি প্লশ্। 

রর 



অচ্ন্ধিঃ। ১১. 

অঅনন্তঃ। ই ঈশ্বর্। উ উমেশঃ। অহো! ঈশানঃ। 
কৃষ্ণ এহি | অন্ঙ কিম্? , 

মর্ধ্যাদায়ামভিবিধো ক্রিয়ায়োগেষদ্থয়োঃ | , 
য আঁকারঃ জডিৎ প্রোক্তো ধাক্যম্মরণয়োরডিত। ১। ২। ২০ 
আত্মবোধাদৈকদেশাদীলোক্যোপরতৈর্ঘরিঃ | 
আ এব তত্মর্ধ্যাদ1! আ এবং তং কৃতং ময়। ॥ 

ছুরাং সন্ৃদ্ধৌ খেষ্টিঃ রঃ ৯ 

দুরাঁৎ সম্বোধনে তত ট: পু স্তাৎ। এহি রামও। রাঁম৩ এহি। যর 
শবগ্রহায় বক্তা ্রযাতিশয় আশ্রী়তে তদ্দরমূ। 

ৈহয়োরেব। ১৫ ৮ 

দুরাৎ সম্বোধনে হৈশব্স্ত হেশবস্ত চ প্রয়োগে তয়োরেব টিঃ পু: সাত, 
ধন্তস্ত। হৈওরাম। রাম হৈ৩। হেও রাম। রাম হেও। 

অস্্রীশূদ্রপ্রত্যভিবাদেহস্তে গোত্রাখ্যয়োর্বা তু ভোঃক্ষভ্রবিশাম্। * (১) 

অভিবাদ্যমানে। গুর্ঝা দির্ধদ[শীর্বাদবিশেষং প্রযুংক্তে ,স প্রত্যভিবাদে! 
নাম। তত্রান্তে স্থিতয়োরন্তযোর্গোত্রনায়ো্িঃ প্রঃ স্তাৎ নতু স্্ীশূদ্রয়োঃ 
প্রত্ভিবাদে। তোঃশব-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যনায়াস্ত বা। অদুরার্থে। হয়মারস্তঃ 

অভিবাদয়ে গার্শ্যোহ্হং ভোঃ আধুক্মান্ ভব গার্গ৩। অভিবাদয়ে দেবাত্ব- 

শর্মাহং ভোঃ আযুম্মান্ ভব দেবদতশর্খমওন্। অস্ত্ীশূদ্রেতি কিম্? অভি- 

বাদয়ে গার্গ্যহং ভোঃ অযুম্মতী ভব গার্গি। 'অভিরাদয়ে ধর্শ্দাসোহহং 

ভোঃ আযুক্মান ভব ধর্শদান। ভোঁঃ। ভে।' অভিবাদয়ে দেবদত্তশর্শাহং 

আযুম্মান ভব দেবদত্তশর্শন্ ভে]৩ঃ। আযুম্মান ভব দেবদত্তশর্মন্ ভোঃ ] 

কত্রস্ত। অভিবাদয়ে ইন্্রবর্শাহং ভোঃ আযুস্মানেধীন্ত্রবন্মওন্। আযুম্মানে- 

ধীনরবর্্ন্। বিশঃ। অভিবাদয়ে ইন্্রগুপ্তোহহং ভোঃ আহুয্ানেধীন্্রগুপ৩। 
আযুন্মানেবীন্্গুপ্ত* 

(১) অভিবাদবাক্যে যদ গোত্রং নাম বা প্রযুক্তং তদেব গোত্রং নাম বা যদি ইতি 

বাদবাক্য প্রযুজাতে তদৈব প্লংততমিতি কাঁশিক1। 



৮:5৯ বৃহম্মুগ্ধবোধব্যাকরণম্। 

আটরপানুক্রঃ ক্রমেণ।৫ (১) গু 
ধতস্ত দন্ত টিভিয্লো পি রুসংজ্ঞোহচ্ ক্রমৈণ প্$ সতাননতু খকারঃ | দেওব- 

দত্ত। দেবদওত। দেবদত্তও, অনৃদ্দিতি কিম? কফ্মিখুর | কৃষ্ণমিত্রও। কইত্যন্ত 

প্ত্বং নন্তাঙ। করিতি কিম্? দেবদক্েত্তযত্র বকারাৎ পরস্তাকারস্ত মাতৃ । 
বাকান্ত গ্াতিজঞ-শুশ্রাযা-পৃজান্থু | * » | 
গ্রতিজ্ঞায়াং শ্রোতুমিচ্ছায়াং প্রশংসায়াঞ্চ যদ্বাক্যং তস্য টি; প্ও স্তাৎ। বাক্য 

গ্রহণং ধ্যধিকারতিবৃত্তর্থম্। প্রতিজ্ঞয়াম্। গাঁ মে দেহি ভোঃ। অহং তে 

দদামিও। শুশ্রয। য়াম্। নিত্যঃ শবে! ভবিতুমহ্থতি দেবদত্ত 'ভোঃ, কিমাখও। 

গ্রশংসায়াম-শোভনঃ খন্বপি মাণবকও। 

*চিতেবার্ধেন। ৮ রর 

ইবার্থেন চিচ্ছবেন যোগে বাকান্ত টিঃ প্ুং স্তাৎ। রাজা চিদ্ জতেও। 
রাজেব ভ্রুতে ইতার্থঃ। ইবার্থেনেতি কিম্। কথংচিদাহুঃ। 

বাতু হেঃ প্রত্যুক্তৌ। ৮ 

প্রতিবচনে প্রযুকন্ত হিশবস্ত টিঃ প্ন ,: স্তাদ!। অকাধার্জপং দেবদন্ত, 

অকার্ষং হিত। 

নিন্দাশীঃপ্রষেষু ত্যাদ্যপেক্ষত্যাদেঃ। ৯ 
নিন্নাদিষু গম্যমানেষু ত্যাদ্ান্তাপেক্ষং যত ত্যাদান্তং তন্ত টিঃ পল স্তাৎ। 

নিন্দায়াম্। স্বয়ং রথেন যাতিও উপাধ্যায়ং পদাতিং গমক়্তি। আশিষি 
রুদ্রং ভজও চিরং জীব্যাঃ। প্রৈষে। ভৃত্য ধাস্ঠং লুনীহিও অজাংশ্চ রক্ষ। 

“ ভৎ্সনেহঙ্গেন। € (২) 

ভর্খসনে অর্থে পরযুকস্ত অঙ্গশব্দযুক্তস্ ত্যাদান্তাপেক্ষত্যাদসতস্ টিং প্রঃ 

'্তাং। অঙ্গ কুজ৩ অঙ্গ ব্যাহরও ইদানীং জ্ঞান্তমি জান্ম। অঙ্গেনেতি কিম্? 
অঙ্গ দেবদত্ত কুজ ইদানীং জ্ঞান্তসি। 

(১) অটিরিতি। দূরাৎ সমুদ্ধো ইত্যাদৌ ধ্যন্তস্ত টের্যৎ গ্ততমুক্তং তত্র টিভিন্নস্তাপি 

খকারেতরগ্য গুরুসং্ঞস্যাচঃ ক্রমেণ প্লৃতত্বমনেন ধিধীয়তে। অপির্বারাৎ টেরপি ধুতত্ং 

পাক্ষিকমিতি শ্চিতম্। 

(২) ভর্খসনে ইতি । ভৎ্সনং ভাব্যপকারবোধকবাকাম্। অতে। নিন্দাতোহস্ত 

ভেদ; । ৭ 



অচ্সন্ধিঃ। ১৩ 

থেধেক ক্রমেণ বা তু সম্মত্যনুয়া-কোপকুৎসান্থ' পূর্বন্ত। ৮ 

তত্পনে অর্থে দ্বিরুত্ন্ত ধ্যসজী টি: ক্রমেণ রঃ স্তাৎ। সন্মত্যাদৌতু পূর্বন্ত 
ধান্তস্য বা। চৌরও চৌর ঘ্বাতয়ামি ত্বা। চৌর চৌরও,বাতয়ামি ত্বা। সম্মতৌ-_ 
মাঁণবকণ মাণবক শোভন£ খবসি। খ্ুক্ষে ন,প্,ঃ। এবমন্যত্রাপি। অস্থ- 

যায়াম--অগ্ডির্ূপকঙ'জভিরূপক রিক্তং তবাভিরূপ্যম। কোপে--অবিনীতকও৩ 

অবিনীতক এবমাচরসি। কুৎসায়াম্। শাক্তীকণ শাক্জীক রিক্তা তে শক্তিঃ। 
, বিচারে পুর্ববাক্যস্য। ৮ ১ 

প্রমঃণেন সন্দিদ্ধবন্তপরীক্ষণং বিচারস্ত্র গ্রযুক্তয়োর্বাক্য়োঃ র্বস্য 
টিং প্ুঃ স্যাৎ। অহিন্ত রজ্জঙ্মর। 

প্রশ্বাখানয়োঃ সর্বদস্য।"১ , ৃ ্ 

প্রশ্নে আখানে চ গম্যমানে সর্বসয দস্য টি প্র স্যাৎ। প্রশ্লে_অগমণয 
পূর্বাওন্ গ্রামাওন্। আখ্যানে--মগমওম্ পূর্বাওন্ গ্রামাওন্ ভোওঃ। 

গ্রত্যভিবাদ-পু্জা-বিচার-প্রশ্নেত্া দ্যংশস্যাচচৈচো-হস্তযস্য-যুতৌ ন দ্বৈতঃ।+- 
প্রত্যতিবাদাদিযু প্ুবিষয়ন্বৈচঃ পূর্বভাগস্য অকারঃ স্যাৎ নুশ্, পরভাগন্ত 

তু ক্রমাদ্িহিতৌ স্তাতাং নতু দ্বনিষ্পন্নপ্য একারস্য। প্রত্যভিবাদে__অভি- 
বাদয়ে অগ্নিহুতিরহ্ ভোঃ আযু্মানেখি অগ্নিভূত৩ই | গটওউ। (১ ১) পূজায়াম্__ 
ভদ্রং করোধি অগ্নিভূত৩ই | পট৩উ | বিচারে--হোতব্যং দীক্ষিতস্য গৃহতই। 
দীক্ষিতদ্য গৃহে হোতবাং ন হোতব্যং বেতি বিচারয়তি। প্রশ্নে। 

আ্ামঃ পুর্ন্ান্ গ্রামান্ অগ্রিভৃতওই। দ্বৈতস্ত। কচ্চিং কুশলং ভবত্যোঃ 
মন্তেও। সর্ব এব প্লবে! বেত্যপরে | 24 

ববদেহমীযে। ১। ২। ২১ 

বরে নিষ্পনো। অমীশব্দো ছে নিষ্পন্ন ইদুদেদত্তশ্চ সন্ধিং 
নাপ্পোতি ! অমী ঈশা । হরী এতৌ। বিষ, ইযৌ। গঞ্গে ইমে। 
ব্বদে কিমৃ ? অম্যযহৎ | রুধ্বর্থঃ। 

নমণীবাদৌ। + 

(১) অগ্রিতুৃতে ইত্যাদৌ একারাদীনাং পূর্বভাগন্বেন অকারোগ্রাহঃ। পরভাগদ্েন 

ইকারাদয়ো গ্রান্তাঃ। সন্ধাক্ষরস্বাং। 



নি বৃহম্মুঞ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

সঁনিপন্নানাং মনী-আদীনামিৰশবে পরে সন্ধিনিষেধে ন স্যাৎ। মণীব। 

দম্পতীব। রোদনীব। ইবার্ধবশবেনোপপত্ার্রী ইবেংনিইউপরিহা রার্থমিদম্। 
মণী-মাদয। ইহ খ্যাত মণী জায়াপতী তখ!। , 
ভা্ধ্যাপতী রম্পতীচ রোদনদী বাসী তথা । ' 
অন্পতী পেচুষ, চৈব পরে শিক্টগ্রয়োগতঃ |. £ 

স্যোদেতৌ ।১। ২। ২২। 

,সৌ জাত ওকারঃ সন্ধিৎ নাঁপ্পোতি যা ইতৌ পরে। বিষো 
ইতি বিষণ ইতি বিষ্ণবিতি | 

উঞ.নপাত্বচি ববা। ১।২।২৩, 
উঞ সন্ধিং বা নাপ্লোতি ইতো' পরে॥ পপ্পাৎ পরস্ত বো 

বা স্যাদচি পরে। উ'ইতি বিতি। কিমু উত্তৎ কিন্বুত্তং 

কিমুক্তং | | 
ইতাবুঞঃ সান্গনামিকর্থাদেশ ইতি বক্তব্যম্।"+-. 
উইতি। , . 

বেক্ স্বশ্চার্ণেহমে | ১। ২। ২৪ 
ইক্ সন্ধিৎ বা নাপ্পোতি স্বশ্চ বা জ্যাদর্ণে পরে দাস্তে 

নতু সে। শাঙ্গাঁ অত্র, শার্গি অত্র, শাঙ্গত্র । অসে কিযৃ? 
, হরয্যচ্চা। 

থক্যক্। ১। ই। ২৫. 
, “ অক্ সন্ধিৎ বা নাপ্পোতি স্বশ্চ বাস্যাদূকি পরে। ব্রহ্মা 

থাষিঃ, ব্রহ্ম খষি+ ব্রহ্মধিঃ 
যলন্ বেকৌহর্ণেইচি | ৮ 

ইকঃ ক্রমাৎ যলন্ বাদ্যাদর্ণে অচি পরে। অনাধিতৌ। দধিষত্র, ষধুবত্র 

কর্তৃরত্র, শরুলত্র । এবং মেংপি। অিয়ন্বকঃ) ভূবাদিঃ। পক্ষে দধি অত্র, 

রধ্যত্ত ইত্যাদি। অর্ণে কিম? দধীদম্? 



হস্সন্ষিঃ। ৮১৫ 

সেহ্তস্যা ধীত্রা্তস্তাশাদৌ দন্ ১৫ 
অন্যস্যাশাদৌ দন্ ম্যাৎ সে লতি। নত ধীত্ান্তস্য। অন্তা চাসৌ 

অ।শাচেতি অন্যদাশা। অন্ঠদাশীঃ। অন্তন্বস্থিত: । অন্দাস্থা ' অনথদূর্থ:। অন্য- 
দ্রাগঃ। অন্ধদৃতৎসুকঃ ।।অধীত্র্স্তম্যেতি কিম্ ? অন্তস্যান্যের বা আশ! অন্তাশ!। 
অর্থন্য বেহ পাঠাদস্তার্থোহপি। 

| সিরা নি | 
সশ্চুভিঃ শশাং।১।৩।(১) 

সকারতবর্গে শকারেণ চবর্গেণ বাঁ যোগে শকারচবর্গে 
ত্রমাও প্রা্গুতঃ। & নতু শাং পরৌ। সঙ্চিৎ শাঙ্গিগয়ঃ। 
অশাৎ কিমূ ? প্রশ্ন 

ভি? ই ষ্যদাত্তটোঃ। ১। ৩। ১ 
সকারতবর্গো যকারেণ টবরগেণ বা যোগে ষকারটবর্ে ক্রমাৎ 

প্রাপুতঃ | নতু ষকারে পরে। নচ দাস্তাটুবর্গাৎ পরৌ। 
তরীকা চক্রিপ্টৌকসে। অধি কিযৃ? সত্যষ্ঠঃ | অদান্তটোঃকিমৃ? 
ষট্ সন্তঃ.ষট্ তে। 

_ ষধাং-ষক্নব্বতি-য্ীর্য্যঃ | ১। ৩। ৩ 

এতে নিপাত্যন্তে। 
লে লন্তোঃ। ১। ৩। ৪ 
তোর্লকারঃ স্যাৎ লে.পরে+ তল্লয়ঃ বিদ্বাল্লি'খতি। 
যলো! দিধাহরো নিরনুনাসিকঃ সানুনামিকঃ। 

৪0৯) সত ্চুভিরিতি। অধ্যচ, তাগো গলি রিত্যাদিজ্ঞ।পকাঁৎ বিভত্তযন্তচবর্গাৎ পরস্য 

সকারস্য তবর্গস্যচ শকারচবর্গৌ ন স্যাতাম। তেন অচ সন্ধি, নঞ্তৎপুরুষঃ, কৃঞ্ ধাতু, 

বৃঞ্ধাতুরিত্যাদৌ ন স্যাৎ। দাস্টবর্গান স্তাদিতি কেচিৎ। তক্মতে অচস নঞ্ । ইআাদা 

ব্যভিচার: সুপি পরে দাস্ত হাৎ। 



১৯১ . বৃহলুগ্ধীবোধবাকরণমৃ। 

' ঞ্মোহুমুনাসিকন্তেন তংস্থানে সানুনামিকঃ ॥১।৩।৫ 

নোনুর্ধসাদান্তে। ১।৩।৬ ** 

অদান্তে স্থিতয়োর্মনয়ে। নু স্যাৎ ঝমে পরে। রংস্যতে 
বৃৎছিতমৃ। | | টু 

, ঞপে ঞ্ম্ নোঃ। ১। ৩৭ ৭ (১), 

অদান্তে স্থিতম্য নোঞ্পে পরে ঞ্ষ্ স্যাং।, শান্তঃ 

অস্কিতঃ। : 

বা ত্বরযপেহরযমূ। ১। ৩। ৮ ৃ 

দান্তে অদান্তে বা স্থিতদ্য নো৷ রেফবর্ভ্ষপে পরে রেফ- 
বর্জযযূ বা স্যাং। যযূ অনুনাসিকঃ। যধ্যম্যতে বং যম্যতে। 

হরিস্তজ হরিৎ ভজ | কম্পত ইতি পূর্ব্বেণ নিত্যম। অরে কিমূ 

রংবম্যতে। 

দান্তে যোহসআজেো হসে নুঃ। ১।৩। ৯, 

দান্তে স্থিতস্য মস্য হপে পরে নুঃ স্যাৎ। নতু সম্াজঃ। 

শিবং স্তৌোতি। অদআজঃ কিম? সআডিতি। 
্াস্চে হে নূন যবলাস্তে যু বলা বাতু। ৯» 

দীন্তে স্থিতস্য মস্য মান্তে হকারে পরে হুর্নান্তে হকাঁরে পরে নঃ স্যাঁৎ, 
' যবলান্তেতু যবলাঃ স্থার্বা। ত্বস্তস্য নামুবৃত্তিঃ। যবলা অন্থুনাসিকাঃ। কিং 
ক্ষলয়তি কিম্ দ্ষলয়তি। কিন্হৃ,তে কিংহুতে। কিযহাঃ। কিং হাঃ। 

কি-ব্হবলযতি কিং হ্বলয়তি। কি লঁহলাদয়তি কিং হলাদয়তি॥. 

পুংসঃ সন্ খপ্যম্পরেহখ্যে | ১। ৩।১০ ॥ 

পুংসে! মস্য সন্ স্যাদম্পরে খপে পরে। নতু খ্যে। 

(১) ঞপে ইতি। অত্র পূর্ব্ত্রবিহিতানুস্বারস্ান এব এঞ্ম। উপস্থিতনাৎ ইতি 

যোধ্যম্। তেন ্ ংপ্যতে দংদহ্থাতে উত্যাদৌ পরমত্রেপ বিকর:। 



হদ্সন্ধিঃ। . এ. রী 

পুহস্কোকিলঃ। (১) অযূপরে কিমৃ? পুতক্ষীরযূ। ্থখ্যে কিৎ, 

পুৎখ্যাতঃ | , ০ , 

নোহপ্রশামশ্ছতে |১। ৩৮১১, 82 এ 

দা্তে স্থিতসী নস্য মন্ জ্যাদম্পরে ছতে পরে নতু 
প্রশামঃ । শাঙ্গিৎশ্ছিন্ধি। চক্রিংস্ত্াহি। অয্পরে ক্ষি? 
মন্ ৎসরঃ। অপ্রশাম? 'কিমৃ? প্রশান্তনোতি। 

কাংস্থান্ নও পি.বা। ১। ৩। ১২. 

স্কান্। নৃঙ্পাহি, নূন পাি। 
 সন্গরদেশে ঈরহুন।সিকো | থেতি ত বক্তব্যমূ14, 

যন্ত্র যত্র সন তত্র তত্রসনিপরে ুুনাদিকরীপে বা দ্যাৎ। পু+স্কোকিলঃ। 

ুংস্কেকিলঃ। 'শার্দিশ্ছিদ্ধি শাঙ্গিংশ্ছিদ্ধি। কীস্কান্ কাংস্কান। নৃঃ পাহি 

ন্ংঃ পাহি। 

সঙ্কর্তীরঃ।+ 

সস্কজর্ণদয়ে নিপাত্যস্তে  সন্বর্ভা সংস্বর্তা | সস্তা, মংগ্হর্তা। ঈদ্স্ব্তী, 

স্সৃস্র্তা। সক. কর্ত। সংস্ক কর্তা । সদ্স্ক কর্তা, সংস্ক্ককর্তা। সম্দৃস্ককর্তা, . 

সংস্স্্ককর্তা। ইত্যাদি ।, 

. নশট্র-উশ্চকন্ শ-শস্-স-শসিংবা। ১। ৩.। ১৩ 

দান্তে স্থিতন্ত নন্তা চন্ শে, পম্ত টন 'শমি, টনয়োস্তন্ সে, 

ঙন্য কন্ শসি স্যাছ!। জঞ্ছভভুঃ মঞ্চশজজুঃ সঞশল্তুঃ | সুগণ্ট 

যণ্ঠঃ সুগণ্যষ্ঠঃ। যট্ংসম্তঃ ষটু সন্তঃ। অন্তসঃ' সন সঃ1 

্াঙ্ক ষ্ঠ গাও, যষ্ঠঃ। 
চপোঁছবে জব্ | ১। ৩*। ১৪ 

দান্তে স্থিতস্য চপস্য জব্ স্যাদবে পরে । বাগীশঃ চিদ্রাপঃ। 

(১) পুংস্কোকিল ইতান্ব বিধানস।মর্ঘ।দেব সান্তনা রাদিতানেন মংঘোগান্তস্ত নলুপ,। 
৩ পদ 



১, বৃহন্মপ্ধবোধবাাকরণয্ |. 

ঞমেঞষ্ বা। ১। ৩। ১৫ 

দান্তে স্থিতস্য,চগন্য ঞমে পরে এষ ব বা] জ্যাৎ। এত- 

শমুকুন্দ* এত যুকুন্দঃ ॥” 

ত্যে | ১ ৩। ১৬ 

ত্যে মে নিতাম্। চিন্ময় বাঙঅরম্। 

শহৌশ্চপাদ্বামি ছকভৌ। ১। ৩। ১৭ 

দান্তে স্থিতাচ্চপা পরয়ে।; শ-হকারয়োঃ ক্রমেনামি পরে 

. ছু-ভে বা স্তঃ। তচ্ছিবঃ তছ্ শিবট। বাগ্ৰরিঃ বাগ্ হরিঃ। 

অমি কিমৃ? বাক্.শ্গেততি। 

স্বানীোহচি ছিঃ । ১। ৩। ১৮ (১) 

স্বাং পরো দান্তে স্থিতো ণঙে ছিঃ স্যাদচি পরে। 

মুগণ্ীশঃ সমমচ্যুতঃ প্রত্যওাক্সা। 

বাজাদিহাদরযপ্। ১৫ 

অজাদেহৃকারাদ্রেফাচ্চ পরো রেকবর্জজবপ্ দ্ির্বা স্তা ৎ। গ্রহু,তে গহন ত্তে 

র্যা; হূর্যঃ | শূপ্হি শূর্পঃ | অগ্াদীতি কিম্ মংহ্দতে | যবিতি ক্ম্ ? বর্ষাঃ 

অরগ্রহণমুত্তরার্৫থম্.. ্ 
| 

অচোহনচি । % 

চঃ পরে। রেফবর্জযণ্ দ্ির্ব! স্যানত্বটি। ময্দীশঃ মধীশঃ। দদ্ধাত্র দধ্যত্র 

রী ক্লিপ্যতে । বাক, বা
ক, অর হতি কিম্? ধর্শঃ। অনচী্ 

শকম্? দৃধি। 

রাখশন্। ৮ 

রেফাৎ পরঃ শম্ দিবা স্তাৎ রত্থচি। সবর্যযতে মর্ধযত্তে। অনটীতি কিম্ 

গর্ধণমূ। 

| 

ঘল-ণপ-থপ-শসেভ্যো নপ্যল্-শস্ধপঃ1% 

(১) স্বাঞঞ্জইতি | সনস্তঃ অনন্ত ইত্যানিজ্ঞ
াপকাৎ কচিৎ স্তাৎ। 



হয্ন্ধিঃ। টি 
$ ». চি 

ধল|ৎ পরে! ণপ্, ণপাদ্যল্, থপাৎ শস্ শসাৎ খপ্ড, দবর্ব। স্তাৎ। উল্কা! 

উক্!। শুকৃল্নঃ শুক্ুঃ। ক্ষষীরং ক্ষীরম্। স্ক.কন্ধ: স্বন্ধ: | পৃথগ্যোগাদনচীতি 

নিবৃত্তিঃ ন্তগা! অত্র খরপ্রেতি করণেটনৰ সিদ্ধ বমবম ূ 
পুরাপি-পৃত্রপুনাদিনো স্তোহনাক্রোশে|1 

পুরাদিন্ ইতিশন্বস্ঠ পুরপুত্রাদিন্ ইতিশবগ্ত চ তকারস্ত স্বর! স্যানথা- 

ক্রোশে। পুত্ান্ পূত্রপুত্রান্ বা জন্ত,ং শলং যস্যাঃ সা পুভ্রাদিনী পুত্রাদিনী। 

পুত্রপু্রা দিনী পুব্রপুরািনী মণসী ব্যাত্রী্বা। অনাক্রোশ ইতি কিম্। গুহা" 

দিনী পুত্রপুত্রাদিনী বৃধলি ভূম্পঃ। .* 

ছোঁহচঃ। ১। ৩। ১৯ 

অচঃ পরশ্ছকারো! দিঃ গ্যাদচি পরে। 
ানদাস্তাদ্বাহষ্নাঙ.মাউঃ | ৯ * 
আউমাঙ বর্জাদ্দান্তাৎ ধাদচঃ পরশ্ছকারো! দ্বির্ব স্যাৎ। 

ঝপ্বঝসোঃ খম্ঝভোশ্চপ্জবাবন্তে চ। ১। ৩। ২০ 

বপ্ঝসযোঃ স্থানে খম্ঝভয়োঃ পরয়োঃ ্রমাচ্চপ্জবৌন্ত সঃ 
বিরামে চ। *শিবচ্ছায়া। অচ্ছ]। ৪ 

গৌরীচ্ছায়া। গৌরীছাগা।। আউমাঙস্ব। আচ্ছাদয়তি । মাচ্ছাদয়তি। 

দান্ত[দিতি কিম্ শ্রেচ্ছযতি | পূর্কে্ণ নিত্যুম্। 

হ্মাল্লোপো বৈকবর্ণে বস | ৮ 

হদাৎ পরদ্য.যকাবন্ত রান্ত চ লোপঃ স্তাদ্। একবর্ে পরে। আস্তে ভবমূ * 

আন্তম আন্তাম। উর্ণায়তি উর্ণগায়তি। পিণ্তি পিগুটি। হসাগিতি কিম্ 2 
শন্যতে | ভেতীা। 

অভ্র বপ্র-মন্ত্রাং রো যে। ৮ 

এখাং রস, লোশঃ স্তাৎ যকারে পরে। অভাতে। বগ্াতে। মভ্যতে। 

পক্ষে । সবাত্রাতে ইত্যাদি। 
চ্পিঃ থথ্ শসি 1 ৮ 

চপন্ত স্থানে খথ্ স্তাদ্বা শসি পরে। দৃথ্ শ্যামঃ ূক্হায়:। অফমরাঃ 

অপ্পরাঃ। যঠ্সন্তঃ ষট্ সম্তঃ। তথষষ্ঠঃ তত্ষষ্ঠঃ | 

॥ ইতি হস্সন্ষিপাদঃ ॥ 
রর ৪ 

এ ঠ $ 



'স২৪ বৃহন্মু্ধবোধব্যাকরণযৃ। 
৬." ॥ 

বেঃ দোহশসন্তে চ্ছতে। ১।৪। ১ 

বেঃ সকারো বান্াদশসন্তে চ্ছতে পরে । কৃষ্ণশ্চিন্ত্যঃ | 

হরিষ্টীকতে।.বিষুস্ত্রাতা। শমন্তে তু কঃ তরু 
সে তু কখপফে বা। ১।৪।২ ॥ 

বেঃ সকারো. বা স্যাং কখপফেধু পরেযু সে সতি। ভাস্কর? 

ভাঃকরঃ। ভাহ্বরঃ ভাঃখরঃ | ভাম্পতিঃ ভাঃপতিঃ। ভাক্ষেরঃ 

ভাঃকেরুঃ। গা ভি ই | 
সদা কস্কাদৌ সে। 
কস্কাদৌ বেঃ মঃ স্তাক্লিত্যং সে সতি।' কঃ কঃ ইতি কন্ধঃ। সদ্যংক্রীঃ 

কিবস্তঃ। তত্র ভবঃ সাদ্যন্তু। কুতঃ কুত আগত? কৌতন্কুতঙ্। মদ্যন্কালঃ। 

বাস্তোক্পতিঃ। বহি দিত্বাৎ বত্বমূ। বাচস্পতিঃ। দিবস্পতিঃ। ভ্রাতুপুত্রঃ | 
সঃ ষশ্চেক ইতি যত্বমূ। শুনম্বর্ণঃ। বাস্তোষ্পত্যাদিঘলুক সঃ। মেদম্পিণ্ুঃ। 
ইত্যাদি। 

' নিছুবিহিক্ঠবিচ্চতুঃগ্রাদ্ষঃ সঃ যশ্েক£।% (১) 

নিরাদীনাং বেঃ সংগ্চান্সিত্যং কখপকেমু পরেষু মে সত্বি। ইকঃ পরো বেঃ 

সকারঃ ষশ্চ স্তাৎ কাদৌ পরে। নিক্ষলম্। ছুষ্থম্। গীষ্পীতম্। আবিষ্কৃতম্। 
চতুক্ষপালম্। প্রাহুদ্কৃতম্। 

অপরদস্তেস্থসো বা তু পামর্থেহস্তাসে | * ( ২ 

_ অনুন্তরদস্তেস্তস্যোসন্থন্ঠ চ' বেঃ সঃ স্তানলিতাং কথপফেষু পরেষু সে সতি। 

অসে তু অনুত্তরদন্ত তদিভরস্ত চ অন্ত ইন্ুস্তস্ত বে সো বা স্তাৎ কাঁদৌ 
কাদিমতা ক্রিয়াবাচকদেনান্বয়ে মতি । সর্পি্ৃণ্ডিকা। ধন্ুষ্ধলম্। অপরদস্তেতি 

কিম্। পরমসর্পিঃকুখ্ডিকা। সে ইতি কিম্। তিষ্ঠতু সর্প: পিবোধকম্। 

" (১) সঃ ষশ্চেক ইতি । অত্র ইক ইতি নির্দেশ।ং অনাক্রপি ইক পরশ্য বেঃ সকারহ্ ষত্বং 

স্তার্দিতি লভ্যতে। এতংসুত্রপ্রীপ্ত সকার মাত্রস্ত ষত্বাভি প্রায়করে সংষযশ্েতোব জ্ুয়াৎ। 

(২) অপরদেতি। অশ্মিন সত্রে অস্তেত্যনেন ইসস এব পরামর্শে! নতু অপরদস্তেত্য- 

স্তাপি। 'ভথাতে অস্যেতি ন নির্দিগ্যেত তথ্বিনাপি তাত ৎ। 



$ 

বিমর্গসন্ধিঃ। ২১ 

তসে সামর্থ্য তু। সির নর্পিঃ কুরু। যঙুষ্পঠ যজুঃ পঠ।, পরমসপিদ্কুর 
গরমসপিঃ কুরু। সামর্থ্য ইতি কিম্। পরমলপ্সিঃ কুণম্। 

ক-কমি-কংস-কুন্ত-পাঁত-পাশ-কুশাও -কণীঘ্বব্যাসঃ৭। % 

অনুত্তুসতব্যবর্জস্তাসন্ত শববন্ত বেঃ সকারঃ ননিতাং করা পরে সে 

সতি। অয়ঙ্কার:। পযঙ্কাদঃ। এান্্তৈর কমেরিহ গ্র [হণম। আঞ্ঞান্তে তু 

তেজঃকাঁমঃ। অয়স্কংসঃ। অয্ুসতঃ। , অয়ন্ধুম্তী। প্রাতিপদ্িক গ্রহণে 

লিঙ্গবিশিষ্টন্তাপি গ্রহণাৎ। 'অয়স্পাতম্। অযম্পাত্রী। অমল্পাশঃ। অযস্ুশা । 

আন্বরঁ। অব্যেতি কিম? খঃকামঃ। অপরদন্তেতি কিম? পরমুশং- 
কামঃ। 

শিরোহধগে!; পদে । * 

অনুত্তরদস্ত শিরঃশবন্তা মঃশন্দস্ত চ বেঃ সঃ"ন্যান্সিতযং সে সতি পদশবে 
পরে। শিরস্পদম। অধস্পদদূ। সেইতি কিম? শিরঃ পদে বারা 

অপরদন্তেতি কিম? পরমশিরঃপদম্। | 

নমঃ-পুরসোঠ ক্রিয়াযোগে ।* (১) 

নমশৈবাস্ত পুবঃশব্বন্ত চ বেঃ সঃ ্তান্নিত্যং ক্রিনাঁঘোগেশসে সতি। নমস্কত্য। 

নমস্কারঃ। নমঃশব্বস্ত সাক্ষাদাদিত্বাৎ বাসে নমঃ কৃত্বেতি চ। পুরস্কৃত্য। 

পুরস্কারঃ। ্ 

তিরসোহস্তর্দৌ। ৮. 

অন্তর্দা বর্থে বর্তমানস্ত তিরঃশব্স্ত বেঃ সঃ, স্তান্সিত্যং সে সতি। তিরঙ্ক- 

রোতি। তিরস্কারঃ। সাভাবপক্ষে তিরঃ কুত্বেতি চ। ্ 

অয়স্তমমোঃ কাণ্ডে । * 

অনযোর্বে: সঃ স্তান্িত্যং কাঁগুশবে পরে সে সতি। অরস্কাওঃ। তমস্কাওঃ। 

সোহ্ব্যন্তড কল্প-পাঁশ-ক-কাম্যে রম্ত্বকাম্যে | * 

(১) নম ইতি। অত্র কখপফানাসন্ুবৃত্তীবপি কৃধাতুনৈব তয়েঃ সমাসসম্ভবাৎ তৎককাঁর 

স্তৈব নিমিত্ততাঁ। এবমুত্তরত্রীপি। যত্রবিশেষাপ্রতিপত্তিন্তত্রৈব প্রকরশাঁৎ কথপফানামন্থ রত 

অপিচ নমআদিভিঃ কেবলৈরেব সমাসবিধানাং পুর্বপদস্।সন্তবাদেব অপরদস্তেতি নিবৃত্তম্। 

ম্ না | 1191 110) 

২ 

1101 দির /হ 

৯১ র 
: রি ! 

(81: ণ পি + সির 



*৮.২২, বৃহন্ুপ্ধবোধব্যাকরণমূ। 
৬. ৃ | 

ব্যবর্জন্ত সন্ত স্থানে জাতন্ত বেঃ সঃ স্যান্সিত্যং কল্পাদৌ পরে। অবাস্য 

রেফস্ত স্থানে জাতন্ত বেস্ত কামাভিন্নে কল্পাদৌ পরে । যণন্বল্পমূ। ধনুষ্পাশম্। 

অয়ঙ্কম্। যশঙ্ব/মাতি। খ্রেফবেস্ব । গী্ষ্ঃ। ধুষ্পাখঃ | গীষ্ষং। কাম্যেতু। 

গীঃকামাতিশ অব্যমোতি কিছ? সম্য। অধঃ কঃ। শ্বঃ পাশঃ রেফস্য। 

প্রতঃকলম্। র | 
বারে দবিন্রিশ্চঠরং বা কাদৌ। ৮ 

যারেহর্থে ব্তমানানাং দ্বিরাদীনাং'বেঃ সো বা সাৎ কখপফেষু গবেষু। 

দ্বিরে[তি দ্বিঃকরোতি। ত্রিষ্পচতি ত্রিঃ পচতি। চতুক্ষলতি চতুঃফলতি। 
ডী 

বারে ইতি কিম্? চতুষ্ষপালম্। পূর্ণ নিত্যম্। 

শসি শদ।১।৪। ৩ 

বেঃ শস্ বা স্যাং শমি পরে। হরিশ্শেতে হরিঃ শেতে। 

সন্তষ্যট সন্ত? যট। শিব স্সব্যঃ শিবঃ মেবাঃ। 

থপান্তে লুপ 1৮ | 
থপান্তে শসি পদ্র বেলু্ বা সাৎ। কশ্চোততি কঃ শ্চোততি। কণীবতি 

কঃঠীবতি। কস্তোতি কঃ স্তোতি। | 

কখ-পকয়ো মুন্যোৌ। ১। ৪1 ৪ 
বের ক্রমাত বা স্যাতাং কখ-পকয়োঃ পরায়োঃ। হরি 

» % কাম্যঃ হরিঃ কাম্য? | 'মণে * খনিঃ মণেঃ খনিঃ। কষ /% 

পাতা কৃ্ণঃ পাতা । ভক্তি /॥ ফলতি ভক্তিঃ ফলতি । 

অশমস্তয়োরিতি অখ্যে ইতি চ বক্তব্যম্।,১ 

বাস: ক্ষোমমূ। কঃপ্লাতি। শিবঃ খ্যাতঃ | 

অতোহ্দব্যুঃ | ১1৪1 ৫ 

অকারাঁং পরম্য বেরুকারঃ স্যাদকারে হবি চ পরে।' 

শিবোহচ্চঃ | শিবো বন্দ্যঃ | 

অ-ভো-ভগোহঘোভ্যেহবে লুপ্। ১1৪1৬ 



বিসর্গসন্ধিঃ | ১ ৯৪ 

অবর্ণাৎ ভোভগোহঘোত্যশ্চ পরস্য বেন্ুপ. স্যাদবে পরে। 
রুদ্র। নমম্যাঃ। ভোহরে। ভগোরল্ম। অঘো যজ। 

অতউডি।&« *. *. 

, অকান্জাৎ পরস্য €বলুপ্স্যানিত্যম্ উডি পরে ।সউ একাগিঃ যবাধার্থমিদম | 

যবাচি। ১। ৪। ৭ 
অবর্ণাছো-ভগো-অঘোভ্যশ্চ পরস্য বের্মে| বাদ্যাদচি প্ররে। 

শিবষুগ্রঃ শিব উগ্রঠ। ভোযচ্যুতঃ ভো অদ্যুতঃ। 
লঘু গ্রবত্ততরত্বে ইতি কেচিৎ। ৮.১) 

'রিচোছবে। ১। ৪1৮ | | 

ইচঃ পরস্য বে'রেফঃ স্যাদবে পরে । হরিরয়মূ। চতুভূজিঃ | 
রোহচঃ। ১।৪।৯ ' 

অচঃ পরস্য রেফম্য বে রেকঃ ম্যাদবে পরে। ভ্রাতরব। 

ধাতরগচ্ছ। 

খপি বাঁ? ১। ৪। ১০ 

_ অচঃ পরস্য রেফস্য বে রেফঃ স্যাদ। খপি পরে। গীর্পতিঃ) 

গীষ্পসতিঃ গীঃপতিঃ। এ | 
সে সহীতি বক্তব্যমূ। ৯ 

ইয়ংগীঃ পতিরনাবিত্যত্র মাতৃৎ। 
একাধিকরণে ব্লাজ্সে গ্রচেতসঃ | 

প্রচেতসো! বে রেফঃ স্যাগ্ব|! একাধিকরণে রাজন্নিতি পরে নতুসে। হে 
প্রচেতা রাঙ্জন্ হে প্রচেতো*রাজ্জন্। একাধিকবণ ইতি কিং। জুন্থবি প্রচেতো 

, রাজন্ গচ্ছ। 'সে তু প্রচেঠো'রাজন্ গচ্ছতি | (২) 

00) লু নকরাশধলা। স্থান, ভাষার করন নিখাদ 

উচ্চারণে তয়োম নদ প্রযত্ুতে হর্থ; 1 রং 

(২) গুগেতোরাজন্লিতি। রাজনলিতি শত্রস্তরাজধাতুঃ। প্রচেতাশ্চাসী রাজংক্টেতি সমাস, 



২৪. ৰ রৃহম্বুগ্ধবোধব্যাকরণমূ। 
চি 

নাহ্ো রকক্তৌ। ১। €। ১১১) 
অঙ্কো রেফস্য বে'রেফো নস্যাদ্রেফে কে কৌ চ পরে। 

অহোরাত্রঃ | 'অহস্করঃ |, অছোভিঃ। 
হে সিলোগেচ। * ! ৃ 

অঃ সিলোপে বে রেফো ন স্যাদ্ধে সে। দীর্ঘাহো গ্রীষ্ঃ। হস্বাহে 

হ্মস্তঃ7 হে কিম? অত্যহ হেমন্তঃ॥ লোপগ্রহণান্নুকি মাতৃৎ। দীর্ঘাহর্বং। 

*. হদ্যেততদোহনঞকঃ মের্লোপঃ | ১। ৪1১২ * 

 নঞ্ক্বর্জাদেতদক্জদশ্চ পরস্য দের্কের্লোপঃ স্যাং হসে 
পরে। এষ কষ । স বিযুঃ। অনঞকঃ কিযৃ? আঃ শিবঃ। 
এষকো রুদ্রঃ। 

এষে পাদপুরণে। ৮ 

নএক্বর্জাদেতদস্তদশ্চ পরস্ত মের্বের্পোপঃ স্তাৎ পাদপূরণার্থে এষ ইতি 
দে পরে। সৈষ দাশরথী রামঃ সৈষ রাজাধুধিষ্ঠিরঃ। এষৈষ রথমারুহ 
মথুরাং যাতি মাধবঃ* পাদপূরণে ইতি কিম? সএযক্ষিণোতি। , 

চে! দির্ঘন্চানুঃ | ১। ৪। ১৩ ৃ 

ঢকারপ্য কারে পরে রেফপ্য রেফে পরে লোপঃ স্যাং 

ূর্বন্য চ খবর্জস্য ধরঃ।.রূট;| হরীরম্যঃ | অনুঃ কিমূ তৃঢুঃ। 
_॥ ইতিবিসন্ধিপাদঃ ॥' 

॥ সন্ধ্যধ্যায়ঃ প্রথমঃ ॥ 

শিরা 
€ 

(১) নাহইতি ষদ্যশি রাত্রিরূপরথন্ত ্লাণ।মেব রেফে পরে নিষেধ ইতি পাণিনীয়ান্তথাপি 

চন্্রেণ রেফমার্রে নিষেধা তন্ন ত!রলগ্বনেনোক্তমিদম্। অতএব চন্ত্রমতে অহোরজনী, অঙ্থো- 

রমণীয়মিতি গ্রয়োগঃ | 



অজস্তাধ্যায়েসংজ্ঞাপাদঃ। ূ ২৫-” 

লেঃ সি ও জম, অমৃ ও শস্, টা ভাম্ ভি, ঙে ভ্যাম্ 
ড্যম্, ওসি ভ্যাম্ ভ্যদ্, ডদ্ ওস্আঘ্, ডি ওুসু স্থপৃ।২।১। ১ 

স্যাদীন্যেকবিংশতির্লেঃ পরধণি প্রমুজান্তে।' জম্বটগপাঃ 

সিওস্যোরিকারশ্চেতঃ। 

ত্রিশ? গ্রীদীত্রীচীগীষী প্ত্যঃ | ২। ১। ২ 
স্যা্দীনি ্ রীণি ত্রীণি'ক্রমাৎ ্ রীনবীত্রীচীপীধীন্তীসৎজ্ঞানি " 
সঃ ॥ সনৃদ্ধো। সির্ধির। ২। ১1.৩ 

সন্বোধনে বিছিতঃ সিধিযধঙ্ঞঃ আাহ। 
স্যমৌজস ঘি? | ২। ১।৪ ১, 
মি অয্ ও জন্ এতে ঘিসহজ্ঞাঃ স্বাঃ 1 

শিঃ ক্লীবে | ২। ১। ৫ 

নপুতসকে শিরেব ঘিসংজ্ঞঃ স্যাং| 
দান্তবৎ মভি। ২।১।৬ 

সভয়োঃ পরয়োদরণীন্তবৎ কার্ধ্যং ম্যাং। 

ভৌ৷ লিধ্বোর্থস্ঝসোরন্তে চ। ২।১। ৭ 
ভে। পরে যত কার্্যৎ বন্ষ্যতে তরেহসে ধোঝসে স্যাং। 

অন্তে চ তয়োঃ। | 

হমোহন্তঃ ফঃ। ২। ১৯1৮ (১) 

হসে| বিরামশ্চ ফসংজ্ঞ স্যাৎ। 

সর্ব-বিশ্ব- উভ-উভয়-ভবং- ত্বংত্বৈক-সম-সিম-নেমা অম্যা- 

্তরেতর-ডতর-ডতমাস্ত্যদৃতদৃ-যদেতদিদমদ:- -কিৎ-দ্যত্মফূযু- 

ঘুদ পূর্বব-পরাবর-দক্ষিণোততরাপরাধরান্তর-স্বাঃ শ্রিঃ ।২। ৯1 ৯ 
কত সী সই স্তন 427৯৯28৯- 

(১) হস ইতি পদভেদাৎ স্তদিসন্বপ্িহসট্ভৈবগ্রহণং তেন অন্তি ইতাদৌ ন বিশ্বগ:। 

মতএব ধে।ম'নঃ ফম্বীর্তি মবয়ো: পৃথগুপাদানমূ। 



২৬. বৃহম্মুপ্ধবোধব্যাকরণমূ । ৰ 

দভ্দোগণভেদার্থঃ। এতে পঞ্চত্রিংশচ্ছব্ধাঃ অ্রিসহজ্ঞাঃ 

স্থ্যঃ। রর চে ্ 

সমোহতুল্যে ব্যবস্থায়া পূর্বাদেরাহত্রান্তরোহপুরি | 

বহির্র্যোগোপসঘ্ব্যানে স্বন্তৃজ্ঞাতিধনাহ্ভিধঃ ॥ ২। ১০ 

নগোৌণ্যাখ্যাচত্রীসাসে | ২। ১ ১১ 

_ গৌণত্বে সহজ্ঞায়াৎ চে ত্র্যাঃ মে অসে চতে অ্রিমহজ্ঞ| 
ন স্ঃ। | 

চেজসি বা। ২। ১।১২ 

চে তে জরিসংজ্ঞ]'বা স্তর্জমি পরে। 
পূর্ববাদ্যক্ন-প্রথম-চরম-তয়ায়ার্ঘ-কতিপয়-নেমাঃ।ই।১। ১৩ 
এতে সপ্তদশ শব্দাঃ শ্িসৎজ্ঞ। বা স্র্জমি পরে। 
তীয়ো ডিতি। ২। ১। ১৪ 

তীয়ান্তশব্ঘঃ অিমহজ্ঞঃ স্যাদ| ডিতি পরে। 
হান্তে দিকৃ। ১ | 
হে সে অন্তে স্থিতো দিগ্বাচক শব্দঃ জিসংজ্ঞঃ স্যাদ্ব।। উত্তরস্যশ্চ পুর্ব 

স্যাস্ঠ দিশো রন্তবাপং যা দিক্ সা উত্তরপূন্না তো উত্তরপূর্বাদ্যে উত্তর 
'পুর্ববায়ৈ। 

পূর্ববহত্তযাদুঙ | ২। ১। ১৫ 

অন্ত্যা্ণাৎ পূর্বে বর্ণ উউসহজ্ঞঃ স্যাহ। 
অন্ত্যাজাদিস্টিঃ। ২। ১। ১৬ 

অস্ত্যো যো অচ্ তদাদিবর্ণস্টিষংজ্ঞঃ স্যাত,। 
লুকি ন তত্র। ২। ১। ১৭ 

লুগিতি লোপে কৃতে যো নুণ্তস্তন্মিন পরে যং কার্য্যৎ 
তন্ন দ্যাং। | র 

€ 



অজস্তাধ্যায়েসংজ্ঞাপাদঃ | ২৭ 

বরাদি-নি-চিত্যযৎ ব্যমূ। ২। ১। ১৮ এ 

 স্বরাদির্গণো নিশ্চকারেতজ্ত্যাশ্চ ব্যসহজ্ঞাঃ স্থাঃ। 
্বর্। অন্তর্। পুনরু। পুরঃপুনর্। মনুতর। উচ্চিদ্। নটস্। শনৈদ্। 

খধক। আরাৎ। খতে&। যুগপৎ। পৃথক্। বিনা। অন্তরেণ। হিরুকৃ। নান] । 

হস্। শ্বদূ। দিবা। রাত্রৌ। সায়ম্। চির। চিরম্। চিরেণ। চিরায়। 
চিরাৎ। চিরসা। চিরে। চিররাত্রায় & মনাকৃ। ঈষৎ। জোষম্। তৃফীম্। 
তুষ্ণী কাম্ণ। বহিস্। আবিস্। প্রায়ন্। সময়া। নিকষা। সহসা। বম 

বুখা। মুষা। মিগা!। নক্রম্। নঞ। হেতৌ। অদ্ধা। ইদ্বা। অঞ্জমা। 

পাস 

সামি। বৎ। সনা। সনাৎ।' সন্ত। উপধা। তিরস্। অন্তরা। জ্যোক্। 

কম্। শম্। সন) স্বপ্তি। অলম্। স্বধা। স্বাহা। শ্রোষট। বৌষটু। বযট্। 

কিল। নিঃষম। ছুঃযম। ভোস্। কামম্। নাম অন্তৎ। অস্তি। উপাংগু। 

ক্ষমা । বিহাঁয়সা। দোঁষা। সুধা । পুরা। মিথো। মিথস্। মুহুস্। আঁধ্যহলং। 

অভীক্ষম্। সকম্। সার্ধমূ। সত্রম্। সমম্। স্হ। নমগ। অম্। আম্। 

গ্রতান্। গ্রশান্। ইতি। অথো। অথ। বা। অমা। মা। এক্স । কু। স্থিং। 

সাক্ষাৎ হস্ত। সর্ুং। উত। আহো। উতাহো। কিমুত”। কিম্। কিমৃত। 

আহোস্বিং। বলবৎ । সুু। ছুষ্টু। অতীব। ইব। আ। ম্ম। হি। হংহে। 
ছুমৃ। উরী। উররী। উরুরী। উরী। অকট। হা। ভ্হহ। আ্াক। ঝটিতি। 

অঙ্গার । সপদি। দ্রাক। মজ্ষ,। গ্রগে। সাচি। পরমম্। খলু। দিষ্ট্া। 

অর্াক। গ্রসহ্থ। প্রা ।, প্যাটু। অঙ্গ । হে। হৈ। কৃতে। অর্থে। সম্্রতি। 

সাশ্রুতম্। অন্তমূ। সমন্তাৎ। ১ জাহু। শিশ্বকৃ। প্রভৃতি। নমু। প্রাধ্বজি। 

অন্তরে । বত। স্থানে । কিন্কিল। শুভম্। অঙ্কায়। গ্রহ সমুগজোষং।* 

যদ্দি। ওম্। অস্ত। যথাস্বম্। বথাঁতথম্। অবশ্ঠমূ। মংবৎ। উষ্া। চিৎ। 

চন। কুতঃ-ক'কুহাদরঃ | ক্কিজাততত্যান্তাশ্চিচচনত্যাস্াশ্চা্র পাঠাঃ। স্বরা- 

দূয়োহ ন্যেপিবহধঃ| (১) । 
শাহী 

(১) কুতঃ ক কুহাদয়ঃ কৃত; ক কুহকরেতি তক্গিতঙ্গত্নেণ নিপাতিতাঃ শঙ্দাঃ। ক্তিজা- 

তেতি | বিভক্তিস্থানে জাতা মে তদ্দধিত প্রতায়াস্তসাদয়স্তদস্তাঃ সন্ত: সব্ধত্র সদ্দা করি কদা * 

তদানীং পূর্বেছা? পরস্তাং প্রাক পূর্বে দক্ষিণা দঙ্গিণাহি অধরা পুবঃ অবঃ ইাতোনবাদা:। 
কি 

এ ১ 



এ 55905 মৃ। 

হসোহনন্তরঃ সা | ২। ১১৯ 

অচানস্তরিতে হলঃ স্যনহজ্ঞঃ ম্যা ৎ। 

যৃং, ্তরেরদী। ২। ২ ২৪ 

ঈদদন্ধে নিত্য স্ত্রীহলিঙ্গো দীঘহজ্ঞঃ স্যাং। 
নাস্ত্রীযুবঃ | ২। ২। ২১ 

' ইযুবঃ স্থানাবীদুতৌ দীসজ্ঞে৷ নম্তঃ নতুত্্ী। 
বামি। ১। ২ ২২ 

ইযুব ঈদুচ্চ দীসৎজ্ঞোবাস্যাৎ, আমি পরে মতুস্থী। 
্ত্রীযুচ্চ ডিতি। ২ ২। ২৩ (১) | 

, জ্রীলিঙ্গ ইদুদন্তো' নিতান্্রীলিঙ্গ ইযুব ঈীদুচ্চ দীমহজ্ঞ 
স্যাা ডিতিপরে নতুস্ত্ী। 

অধ্যচ্তাচেপ্ পিঃ। ২।১। ২৪ 

ঘিবর্জস্যােরচ্ তসৎজ্ঞাবজ্যকারো ঈপ্চ এতে পমহজ্ঞাঃ 
স্্যঃ। 

সংখ্যাবজ্ভত্যত্বহুগণা নেপি। ২। ১। ২৫ 

ডত্যতু-বছু-গণানাৎ সংখ্যাবং কার্ম্যৎ সাং নত্বীপি 
| ই্তি সহজ্ঞাপাঁদঃ ॥ 

রামস্ ইতি স্থিতে__ 
আোধিঃ ফে। ২ই। ২1১ 

নম্বেবং দেবাদেীপ্য্যোক্সাজিতি চিৎকরণমনর্থক মিতি ধচন্ন তশ্ত বিভত্তিজাততব্দিতপ্রতায়াস্ত, 
মাত্রাণামবায় প্রদদর্শনার্ঘ্বাং। চিচ্চনাস্ত। কিম: ভ্তান্তাতিচ্চনাবিতি চিচ্চন প্রতায়াস্তা: 

'ক্ষগ্তচিৎ কেচন ইত্যাদাঃ। 

(১) ' স্ত্ীযুচ্চেতি | অহ বাশত্বসা বাবস্থাবাচিতয় বিগঠ ইঃ কামো যাত্যান্তা বীঃ পন্ঠে 

গিতাত্র শদি পবে নদীসংজ্ঞা বাচ্যা। ডিতিপবে তু তো ন্যে ইত্যাদি । 



রি অজন্তপুংলিঙ্গপাদঃ। হা 

সকাররেফয়োধিঃ সাং ফে পরে। রামঃ ১ ওজসোঃ 
সন্ধিঃ। রামৌ। রামাঃ। , 

্বদীভ্যাৎ ধায্শসাদের্লোপ, হাহ 
্বাদ্দীসৎজ্র্কাচ্চ পরদ্য ধেরযৃশসাদেশ্চ লোপ? সাং। 

হে রাম। রামম্ রামৌ। 
শ্সনামি ধঃ। ২। ২। ৩ 
শনি নামি চ পরে স্বস্য ধঃ শাঁ। 

'পুহসি তু শদ্ নং । ২৮২। ৪ (১) 
দ্বাং পরঃ শস্ নঃ স্যাং পুংলিঙ্গে!। রামান্। 
টাভিস্ডে-ডসিও সোসামিনৈসয়াংস্যযোসৌোহতঃ।ই।২।৫ 
অকারাং পরেষামেসাং স্থানে ইন এঁদ অয় আত স্য 

যোম্ এতে ক্রমাত স্থাঃ। 

ূর্ণোহদান্তে নে হবকুপৃন্তরেহ প্যতদ্দা নপক যুবাহঃ লেপ: 
স্যাদে নৈকাচকৌস্ত বাঁ। ২। ২। ৫ 

ষকারাদেফাদৃবর্ণাচ্চ পরস্যাদান্তে স্থিতস্য নস্য ণঃ স্যাং। 
অব্কবর্গপবর্গব্যবধানেহপি | যত্রদে, শস্ততোহ শত গতান্ত্ " 
পরদ্য সাদ্ধিভিতেনেপা স্যাদিনা চ'সহিতষ্য পকাদিবর্জি, 
তস্য স্যাং। ত্যে বৈকাচঃ সকবর্গাচচান্যস্য বা স্যাং। রামেণ। 

অতদ্দাদেশে পানসা | ১ 

অতদ্দগতাৎ 994 পরস্য পাণশবানা নসা ণঃ স্যাৎ দেশে গষ্যে । 
স্পা 

শশী শশী স্পা িশাপি্পিপগ ক 

১। পুংকমিহ শব্দানাং শিষ্টকৃতপরিভাষাবিষয়হবমূ। নতু বৃষণাদিমত্ম। দারাদৌ 
বরাভিচারাং। এবং স্ত্রীপপুংসকত্ধে অপি উছুক্তম। শবসংস্কারসিনার্থনপায়াঃ পরি, ' 
কল্সিতাঃ | সর্দবন্তগত। ধর্ম; শান্ত পুংবাদয়গ্রয়ঃ ৷ যেতু লিঙ্গ'দিসমবন্ধা; প্রাণিজাতীয়গো- 
চরাঃ। ন তেতজুষ্জায।; সংন্থারে দারাদিতু তটাদিযু 4 ৃ 



উস রহন্মুগ্গবোধবাকরণমৃ। 
গীয়তইতি গান্ধম। ঢেহনট॥ সুরা পানং যেষাং তে স্ুুরাপাণাঃ প্রাচ্যাহ | 

ক্ষীরপাণ| উষীণরাঃ। সৌনীরপাণ। বাহলীকাঃ। কষায়পাঁণা গান্ধারা£। 
দেশতুল্যাথ্যমহুষ্যেইপি দেশত্বাভিধানমু। দেশ ইতি কিম? নুরাপানাঃ 

শদ্াঃ। 

ধভাবয়োর্ব। | * 

অতদ্দগতাৎ ষকারাদেঃ পরদ্য ধভ়ীববিহিতগানশবণ্য নস্য ণঃ স্যাদা। 

গীরপাণঃ ক্গীরপান: কংগ:। ভাবে ক্ষীরপাণং ক্ষীরপানং বর্ডাতে। পৃথক্ 

যোগান্দেশনিবৃত্তিঃ | ্ | 

নো নায়ি। * 

' অতদ্দগতাৎ ষকারাদে: গরস্য গনকারবভঃ শ্দ্যাদাস্তে স্কিতণ্য নস্য নিষ্চাং 

পঃ স্যাৎ সংত্ায়াম। নারায়ণ । শূর্পণথা । উত্তবারণস্। জরণসঃ | বাদুখিণসং | 

থরণনঃ। গ্রামণী1। আগ্রহাত্বণী । অক্ষৌহিপীত্যাদি। নায়ীতি কিং? 

চর্মনাসিকঃ। 
পুবগা-মিশ্রকা-মিধক1 শারিকা-কোটরাগ্রেভো। বনসা। ৮ 

পুবগাদিপূর্বকর্বনশব্দদা নদ্য ণঃ স্যাৎ সং্ঞারাম্। পুরগাবণম্। মিশ্রকা- 

বণম্। নিএ্রকাবণম্। শাবিকাবণম্। কোটিরাবণম্। আশ্রেবণম্ | পুবগাদে- 

বিতি কিম? অসিপত্রবনম্। নায়ীতি কিম? ইন্দ্রবনমূ। 

প্রান্তনিং-শরেক্ষুপ্িক্ষাম-কার্যা-খদিব পীমৃক্ষাভাঃ। * 

* প্রা্দিপুর্বক্য বনশব্য শস্য ণঃ গ্াৎ, সংজ্ঞায়ামসংজ্ঞায়াঞ্চ। গবণম্। 

অন্তর্বণম্। নির্বণম্। শহীবণমূ। ইক্ষুবণম্। ক্ষবণম্। আম্বণস্। কার্যাবণম। 

'খদিরবণম্। পীধৃক্ষাবণম্। 

দিত্রা্জোষধিবনস্পতিজ্যাং বা।৯% 

ছৌ ত্রয়ঃ পরিমাণমেষাং দ্িত্রাস্তে অচো| যর তক্মাদোৌষধিবাচিনো বনষ্পতি- 

বাচিনশ্চ পরস্য বনশব্দস্য নস্য ণঃ স্যাদ্া ॥ দুর্বাবণং দৃ্মীবনম্ মূর্বাবণং 

মুর্বাবনম্। শিরীষবণং শিরীষবনম্। বদরীবণং বদরীবনম্। দ্বিত্রাঞ্সিতি কিম? 

দেবদারুবনম্। বুক্ষবনস্পতো।েদেহপি ইহ বনম্পতিশবেনে। [ভয়োপাদানম্ | 

ফলী বনম্পতিজ্ঞেরে বৃক্ষাঃ পুষ্গফলোপিগাঃ 

, ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা লতাগুন্াস্ত বীরুধঃ॥ 



অজত্তপুৎলিঙ্গপাদঃ। ৩১, 

গ্র(দের্নসন্য ১৫ 
গ্রাদেঃ পরদ্য নসশব্বস্য নদ্য নিত্যং ণঃ স্যাৎ। প্রণরম্। কুর্ণসম্। 

গরিণনং মুখম্। র | 

বাহ্বাদ্ব।হনন্য। ১ ও 

বাহাৎ পরস্য বাইনশব্বস্য নস্য ণঃ স্যাৎ। ইক্ষবাহণং শকটম্। শরব।হণং 

ধনুঃ। বাহাঁৎ কিম্? দাক্ষিবাহনং দ।ক্ষিস্বৰমিকং বাহনমিত্যর্থঃ। 

ত্রিচতূর্ভ্যাং বয়োহর্থহায়নন্য। ১ 

ত্রিঠতুর্যাং পরস্য বধোহ্থহায়নশব্দদ্য নস্য ৭ঃ স্যাৎ। ভ্রিহায়ণঃ। 
চতুর্হারণো। বসঃ। বয়োহ্র্থেতি কিম্? ত্রিহারনা চতুর্ায়ন। শলা। 

অন্তরোইদেশেহয়নহনো$। 

অন্তঃশবাত পরস্য অয়নশবস্য হন্নিজ্যষচ নপা গঃসাৎ। নতু দেশে 

বাচ্যে। অন্তররণম্। ঘন্তর্ণনম্। অদেশ ইতি কিম? অন্তরয়নঃ অন্তর্থননে| 
দেশঃ। 

গির্ধ্যাদে নদ্যাদের্বা | » 

গি্্যাদেঃ পরস্য নদ্যাদিশবস্য নম্য ণঃ স্াদ্বা। ,গিরিণদী গিরিনদী। 
গিরিণন্ধং গিরিনদ্ধং। বক্রণদী বক্রনদী। বক্রশিত্বা বক্রনিতম্বা। আকৃতি- 

গণোহমম্। জ্ত্রীলি্গ প্যোব গণপাঠাৎ বক্রনিতন্ব ইত্যাদৌ মাতৃৎ। 
ন ক্ষত দেঃ। ৮ 

কুভাদের্নস্য ে ন প্যান্লিত্যম্। ক্ষতি । ক্ষুভীত!। কুতুত্তি। তৃপ্োতি। 
নরীনৃত্যতে । নরীনগ্ি। নরীনৃতীতি। নর্ননতি | কুর্বাস্তি। কৃর্বন্ত। আচা- " 

ধ্যানী। আার্য্যভে।ণীনঃ। ক্ষুতাীত্যাদীনামে কদস্থতবেন প্রাপ্তস্ত ত্বস্য প্রতি- 
যেধঃ। (১) নৃনমনঃ | হরিনন্দী। হরিনন্দনঃ। হরিনগরম্। হরিনাগ)। 

(১) নন্বাতাধাভোরীন ইতাস্য কথমেকপদন্থ্মিতি চেৎ। অ্রোচাতে। যত স্বাবপি নিমি্ত- 
নিমিত্বিনে। একপদস্থতবং ব্যভিচরতন্তটত্রব নকারসা ভিন্নপদস্ত্বমূ এবঞচ মাতৃভোগীণঃ সর্বাঙ্গীণঃ 

থারপায়ণ ইত্যাদৌ খকারাদের্কারবৎপন্দবাভিচারিতেহুপি নকারসা ন ধকারাদিযুক্তপদব্যভি- 

চারিতমূ। তদ্ধিতপ্রভায়তস্য মিলিতপদদ্ধয়োন্তববিধানাৎ। এলমেব ভাষ্টাকায়াং কৈষটঃ। 

অতস্তত্র নকারস্য যখৈকপদস্থৃত্বাত্ং, তন্বদাচা্র্যভা গীনপদনকারন্য।পি একপদস্থহাৎ 

প্রপ্তসা ণভংলা প্রতিষেধঃ সুপপন্নঃ | 



২ বৃহন্মুপ্ধবৌধব্যাকরণম্। 

নী পরিগহনম্। শরনিবেশঃ | শরনিবাসঃ। শরাগিঃ | র্ভনপ:। 
খগয়নস্। হরিিকাবনম্। তিমিরবনং। সমীরবনম্। কুবেরধনম্। নৃনমনাদেঃ 

সংজ্ঞত্বাৎ প্রাপ্ত প্রতি: | ভু দিরাক্কতিগণঠ। অবি(হতলক্ষণে। পত্ব- 
প্রতিষেধঃ ক্ষ "দ্রষ্টব্য ইতি ভাষ্যম্। 

ষান্দান্তাৎ। 

দান্তাৎ যকারাৎ পরস্য নস্য*ণো ন স্যাৎ। নিষ্পানম্। নর্পি্গানম্। 
যজুষ্পনম্। যা কিম্। নিণরঃ। পান্তা কিম্। পুষ্তাতি। অন্তশনো 

_ অবসানার্থ;। তেন স্থনর্পিফেণ। 

অনাউদশ্ব্যবায়ে। * 

অতদ্বগতাৎ যকারাদে; পরসা নগ্য পো ন স্যাৎ আউ (ভম্নদব্যবধনে 
মব্যবধানে চ। মাষকুন্তবাপিশৌএ চতুরঙ্গবোগেন। পধ্যবনদ্ধম। গ্রক্লিপ্যমানম্। 
অনাঙিতি কিম? পর্য্যাণন্ধমূ। 

আ ক্িমভবি। ২।২।৭ (১) 
অকার আকারঃ স্যাৎ জের্মভবেমু পরেমু। রামাভ্যামূ। 

রামৈঃ | রামায়ণ রামাভ্যামূ। ' 
ব্বেস্ভ্যে। ২। ২। ৮ 

অকার একারঃ ম্যাং জের্ব্বে সভয়োঃ পরয়োঃ | রামেভ্যঃ 
রামা২। রাখাভ্যাম। রামেভ্যঃ | রামপ্য। রাময়োঃ। 

_. নুমামঃ স্বদ্যাপ্সঙ্যাঞ্ত?। ২ 1২1৯ (২) 
' স্বাও দ্যা আপো রষণান্তসৎখ্যায়াশ্চ পরস্যাম আদে নুম- 
স্যাং। ধরশত্বে। রামাণাং। রামে। রাময়োঃ। 

£ ৫ 

পাপ 

ঁ 

£১) আজীতি। ভেতি স্যাদেরেব। মবৌ তু তাদেরেবেতি বোধ্যম্ | তেন রামম্ 
জ্ঞানম,। ইত্যাদৌ ন স্যাৎ। . 

(২) মুমাম ইতি। রধণাস্তসংখাবাচকানাং মুখানানে গ্রহণ" । তেন পরিয়চতুর 
প্রিয়ষষাং। প্রিয়পঞ্চ ফামিতা।দৌ গৌণে নগ্যাং। | 



অজন্তপুংলিঙ্গপাদঃ। ৩৩, 

কিলাৎ কতোহমাৎ সঃ যোহদান্তে নুব্যস্তরেইপি শাম-বস- 
ঘস-পাটাঞ্চ। ২। ২। ১০ রর 

কবর্ণাদিলাচ্চ পরঃ কৃতঃ শাদর্জো দমধ্যগঃ সকার: 

শাসাদেশ্ঠ ষঃ স্যাৎ। নুবিব্যবধানেহপি। বামেধু। এবং 
মুকুন্দানন্দগোবিন্দাদয়ঃ | 

সেহগ্রেউস্তাৎ সোমস্ত | ৮ 
টান্তাদগ্লিশব্দাৎ পরস্ত সোমশ্ত সকারঃ ষঃ স্তাৎ মে সতি। 

. * অশ্্বীফোমৌ,। ট্যন্তাদিতি কফিম্? জ্যোতিরগ্রিং সোমো! লতা তানি 
মোমৌ। অধিশ্চ ইশ্চ সোমশ্চ তে অনীসোসাঃ . 

মাতৃ পিতৃভ্যাং স্বনূ্বা তু ষ্যস্তাভ্যাম্। * 

আভ্যাং পরস্ত স্বশ্থশব্বন্ত সঃ ষঃ স্তাৎ। য্যস্তাভ্যান্ত বা সেলতি ! মাতৃ- 

ত্বন! পিতৃঘন।। মাতুঃঘস। মাতুঃ স্বনা। পিতুঃঘসা পিতুঃস্বসা । 

নি-নদীত্যাং কঃ কৌশলে। ১ রী 
আভ্যাং পরস্য নাতেঃ সঃ ষঃ স্যাৎ কোশলে। সেসতি। নিষ্ণাতঃ 

কুশলঃ | নদীঞ্ঝঃ নদীষু কুশলঃ। কৌশল ইতি কিম্? নিতরাঁং দাতো 
নিশ্নাতঃ। নদ্যাং ম্াতো নদীঙ্নাতঃ। 

দিবি-ছ্যুভ্যাং সদে! দেবে। 

আভ্যাং পরস্য সদিত্যম্য সঃ ষঃ স্যাৎ সে সতি দেবে বাটে । দিবিষদঃ। 

ছ্যযদঃ। দেবাঃ। 

কপি-পগ্রতিভ্যাং স্থল-ননাতয়ো গোত্র-স্ত্রয়োঃ | « 

আভ্যাং পরয়োরনয়োঃ ক্রমাৎ সঃ ষঃ স্যাদনয়োরর৫থয়োঃ সে সতি। 

কপিষ্ঠলঃ খষিঃ। স্বভাবাৎ পুংলিঙ; | প্রতিষণাতং সথত্রম্। দ্বরবিশ্ুদ্ধ মিত্যর্থঃ। 
" বেঃ স্তরস্য বৃক্ষ সনয়োঃ। ৮ 

বেঃ পরদ্য স্তরশব্দ্য সঃ ষঃ স্যাৎ বুক্ষাসনয়োরর৫থয়োঃ সে সতি। 

বিষ্টরো বৃক্ষ: বিষ্টরঃ কুপাদ্যামনম্। বৃক্ষাদনয়োরিতি কিম্? বাক্যস্য 
বিস্তুরঃ। 

বশ 
স্ডা 9 



ও৪ বৃহন্ুগ্ধবোধব্যাকরণমূ। 
৮ 

বৃোভ্যাং সনো নায়ি। » 

আত্যাং পরস্য সনোতেঃ সঃ ষঃ স্যাৎ সংজ্ঞায়াং সে সতি। নৃষাঃ। 
গোষাঁঃ। ্ 

এভীললাদ্বা তু ভাৎ।»* * ূ 
ইলাৎ পরঃ সকারঃ ষঃ প্যাদেকারে পরে সংদ্ঞায়াং নকষত্রান্তবা সে সতি। 

নৃষেণ্ঃ। হরিষেণঃ | ভয়ণিষেণঃ ভরণিসেনঃ। ইলাৎ কিম্ ? বিশ্বক্সেনঃ | এতীতি 

বিম্? ত্রিজ্োতাঃ। নামীতি কিমৃ? পৃথী দেনা যদ্য পৃথুষেনো রাজা 
অভিনিসঃ স্তানস্য শব্দে । % | 

অন্মাৎ পরন্ত স্তানস্ত সঃ ষঃ স্তাৎ শব্নায়ি সে সতি। অভিনিঃষ্টানে। 
বিদর্গঃ। অন্যত্র অভিনিঃন্তানো মৃদ্গঃ।" বৈকল্পিকমিদমিতি কশ্চিৎ। 

প্রাৎ স্থোহগ্রগে। % ৭ | 
গ্রাৎ পরুস্ স্শ্ত সকারঃ ষঃ স্ত।দগ্রগামিণার্থে সে সতি। প্রষ্ঠঃ অগ্র- 

গামী। আনান গ্রন্থঃ । 

অবাৎ স্তস্তেরাশ্রয়নিকটয়োঃ। ৮ 

অবাৎ পরস্ত আশ্রয়ণে নৈকট্যে চ বর্তমানত্ত স্তত্তেঃ মকারঃ ষঃ স্তাৎ সে 

সতি। আশ্ররণে__অবষ্ভ্যান্তে। নৈকট্যে-অবইনধ 1 ' সেনা । অবষ্টক। 

শরং। অন্যত্র অবস্তদন্ধঃ শীতেণ জড়াক্কত ইত্যর্থঃ। 

নিসম্তপি সৎ সেবনে। % 

নিসঃ সকারঃ ষঃ স্তাৎ তপতৌ পরতঃ সে সতি সৎ সেবনেহর্থে। 

“*. নিষ্টপতি সুবর্ণঘ। সবৃদগিং স্পর্শয়তীতার্থ:। দক্কদিতি কিম? নিস্তগতি 

, স্বর্ণ স্বর্ণকারঃ | 

বর্হিষ্টাদিযু। ৯ 

বর্িষ্ঠাদিধু সকায়ঃ ষঃ স্ত।ৎ সে মতি। ৃ 

বহিষ্ঠাদয়ে| যথা, , 

বহিষ্ঠঃ স্ৃষমং বিষুতি-বিষমং নৌষেচিক| কুষ্ঠলং 

নিঃবৃতির্নিবিতং জুযাম-বিষিতং নিঃষাম-নৌষেচনম্। 
ছুঃষামা নিষন্সঃ সুযৃতি-বিষয়ং ছুঃযেধ-নিঃনন্ধি চ 

দ্বিষো ছুনভিষেবণং পরিবিতন্তি্ট: গুষেপো মতঃ॥ 
রর € 



অজন্তপুংলিঙ্গপাদঃ। ৩৫৮ 

অগ্রিষ্টোস-স্ুষন্ধি-বিষ্টলমপটাগিষ্ট-গোষ্ঠং তথা" 

ষ্ঠানষ্ট-দিবিষ্ট-কুষ্ঠ পরমেষ্টানুষ্ট-দুঃষন্ধয়ঃ 

নিঃষেবাঙ্গুরিষগ-ুষু-পৃতনাষাহুং জলাষাহম- 

মিষদৃছুঃট-গ্রতিফিঃ কা-পরিষয়ঃ শহু্ঠ-সব্যেষ্ঠরৌ ॥ 

গৌরিষকৃথশ্চ নিষ্জাতো নিষ্ণাতিশ্চ পরিষলম্। 
ভীরুষ্টানঞ ভূমিষ্ঠে! জোতিষ্টেম-শমিলম্ ॥ 

. রথস্পাচ খতাযাহং গিঃষমং ছুঃষমং বিষু। 

আমুষ্টোমশ্চ বিট্রারো৷ গবিষ্ির-যুধিষ্টিবৌ ॥ 
পরমেষ্ঠী উপষ্টন্তঃ শৈকুষ্ক্ি্ট রিত্যপি। 

পু্তিষ্টযেহসু লিফ্শ্চ নিষট্বোহমুষ্ট ভা সহ॥ 

মব্যে্ঠটোহপটু সব্যেঠা দুঃবৃতিশ্চ মনীষিভিঃ। 

ষট্সপ্ততিরিহ প্রোক্তাঃ শেষং শিষ্টগ্রয়োগতঃ ॥ 

ন ুস্থদিবহুপ্রকৃত্যোঃ | ৮ 

নুস্থাদের্বহুত্য গ্রকৃতেশ্চ সং মো ন স্তাৎ। 

ৃ্ সুস্থ দির্যঘা,_ 

নুস্থঃ পরিস্থিতিদগিস্থো ছুঃস্থিতশ্চ পরিস্থিতঃ | 

নিস্তব্ষশ্ প্রতিন্ত্ধঃ কুসরারুসরৌ তগ। ॥ 

ধূসরো৷ হরিসেতুম্চ ধূসরা-গিরিসেতু চ। 

কপিসেতুঃ পরিস্বন্দোহভিসুসশ্চ গ্রয়োগতঃ | 

বহুত্যপূর্বকাঃ সর্ধম এব। যথা বহুসেতুরিত্যাদি। 

নের্জস্-ডে-ওসি-ভীনামি-ম্ষৈম্মাংম্মিনোহতঃ। ২।২।১০ 

অকারান্তাৎ শেঃ পরেষামেষাহ স্থানে এতে ক্রমাত স্ত্যঃ। 

সূর্ব্বে ৷ সর্বন্মৈ। সর্বক্মাৎ সর্বাম্মিন | 

আত স্মামঃ | ২। ২। ১১। 

অবর্ণান্তাৎ শরেঃ পরস্তাম আদৌ সুযূ স্তাৎ। এত্ব-ষত্বে। 

সর্ধেষাম। শেষং রামবও। এবং ববিশ্বাদয়োহকারাস্তাঃ। 



৮২০৬  ইহন্মু্ধবোধব্যাকরণন | 

উভশৰে দ্বাস্ত ৪887 ঠারান। উভাভ্যামৃ। 
উভাভ্যাযু। উত্তয়োঃ । উভয্বোঃ। জমি নেমে নেমাঃ। 

শেষৎ মর্বরবই। ৃ | 
পূর্ববাদেঃ ম্বাৎ-ম্মিনৌ বাঁ। ২। ২। ১২1 
তৌ'। পূর্বাম্মা পূর্ববাৎ। পূর্ব্মিন্ পূর্ব্বে। শেষৎ নেমবৎ। 

এবং পরাদয়ঃ। সমোহতুল্যে ইত্যাদ্যুক্তেঃ_ ৃঁ 
নমঃ সমনম্মাৎ পূর্বম্ম। অন্তরম্ব! অমেধসাযূ। 
স্মেধসামস্তরন্মৈ মতা" ্বন্মৈ সবয়স্তুবে | 
মমায়ৈষু পায়ৈযাৎ যুক্তয়েহরথান্তরায় চ। 
যছুষ্বায় নমঃ স্বায় মল্লৈজুায় শাঙগিণে ॥ 
অতিসর্বায় সর্ধ্বায় সাধ্বন্যানাৎ সখিদিষে | 
কাল্লাবরায় কালেন পূর্বায় জগতো নমঃ। 

জনি সাধ্বন্যে সাধ্বন্যাঃ। জসি অক্সে' অল্লাঃ। শেষৎ 

রামবৎ। এবং প্রথমাদয়ঃ। দ্বিতীয়ন্মৈ দ্বিতীয়ায়। দ্বিতীয়ম্মাৎ 

দ্বিতীয়াং। দ্বিতীয়ন্মিন দ্বিতীয়ে। এব তৃতীয়ঃ। 
, *. ইতরেতবান্টোন্তপরস্পরেহপ্র্যাং কর্ধবাতিহারে ত্রিশ্চ ক্রেবাম্ বা স্ত্রী 

ক্লীবয়োঃ। ৮ 

প্রীভিন্নায়াং ক্কৌ পরে নাভি এতে নিগাত্যাঃ শ্রিসংজ্ঞাশ্চ । এভ্যঃ 

পরস্ত। অমানদিক্তে রাম বাস্তাত স্ত্ীক্রীববিষয়ে। ইতরেতরাম্ইতরেতরং স্িয়ঃ 

কুলানি বা পত্তন্তি। ইতরেতরাম্ ইতরেতরেণ স্ত্রীভিঃ কুলৈর্থা৷ ভোজ্যন্তে। 

ইতরেতরাম্ ইতরেতরশ্ৈ সি: কুলানি বা! পৃহযন্তি। ইতরেতরাম ইতরেতর- 

মা ্তিয়ঃ কুলানিবা বিরমন্তি। ইতরেতরাম্ ইতরেতরস্ কিঃ কুলানি বা 

শ্মরস্তি। ইতবেতরাম্ ইতরেতরন্মিন্ ক্িয়ঃ কুলানি বা অন্ুরজ্যন্তে। এবম্ 

অন্টোন্তাম্ অন্টোন্তম্। পরম্পরাং পরস্পরম্ ইত্যাদি । ইতরেরাদীনাং ক্রিয়া” 

বিশেষণত্বেহপি পুংট্ত কত্বে স্বতাবাৎ স্তঃ। স্ত্রীক্রীনয়োরিতি ক্ম্? ই “রং 



অজন্তপুংলিঙ্গপাদঃ। ৩৭. 

গুরুষাঃ গগ্ঠত্তি। আন্টোন্তমিমৌ ঘটয়তঃ। ক্রিয্লাধিশেষণত্ে তু ইতরেতরং 
পুরুষাঃ পন্তপ্তি। 

নির্্ভরঃ | 

জরস্*জরাহস্থি তু। ২।২।১৩। (১) 
জবাশব্দে! জরদ্ বা স্তাদচি পরে । নির্ভীরসৌ । নির্রমঃ | 

নির্ভারলমৃ। নির্জভজরমৌ'। নির্ভার? | নির্ভারমা | কেচিদাদা- 

বিনাতাবিচ্ছন্তি। নির্রসিন। নির্ভ্জরষে | নির্ভদরসঃ। নির্জ 
রসাদিত্যাদি। পক্ষে ছসে চ রামবৎ। 

_ পাদ-দ্তযুষ-নিশা-পুতনা-মাসামন-সানু-নাসিকোদকছ- 
দয়াহ্ক-যকং-শকৃংশীর্-দোষঃ পদ্দ্যুষনিশ্পুন্মাসামন্-স- 

সুদন্-হৃদসন্-যকন্-শকন্শীর্মন-দোষণঃ শসাদিপৌ।২। ই।১৪। 
এাহ স্থানে ক্রমাদেতে বা স্থ্যঃ শসাদৌ পৌ চ পরে। 

পদ; পদ1। পঞ্ভামিত্যাদি। দতঃ | দতা। দণ্যামিত্যাদি। 

গাদগ্াতারথন-হতি-কাধি-হিমাযাঠিগে পৎ বা তু শব-পোঁষ-মিশ্র- 

নিষ্ষে। ৮ 

পাদশবস্ত পৎস্তাৎ অতদর্থযাদৌ পরতঃ শববাদৌ তু বা। পাদায় হিতঃ 
পদ্যঃ পন্থাঃ। হতো পদ্ধতিঃ । কাবিণি-পৎকাধী। হিমে_ পদ্ধিমম্ 4 

আজৌ--পদাজিঃ। আতে পদাতিঃ। গকারে পদ্ণঃ। শবে--গচ্ছবঃ পাদশবঃ | 
ঘোঁষে_-পদ্ঘোষঃ গাদঘোষঃ। মিশে পন্মিশঃ পাদমিশ্রঃ। নিক্ে__পন্নিফঃ" 

পাদনিষ্কঃ। তদর্থষে তু পাদার্থং জলং পাদ্যম্। 

ধচম্চশদি। ১ 

খক্সন্বন্িনঃ*পাদস্ত পৎ স্তাত চশসি পরে। গচ্ছে গাযত্রীং জপতি। খচঃ 

কিম? পাদশঃ কার্ধাপণং দরদাতি। 
পাম্পি শি স্পাপিপশীশি পিসি সিশী 

(১) জরসিতি। প্রকরণাঁৎ বিভক্তেরেবাঁচীতি বোধাম্। তেন জরা অভ্রেতাঁদৌ ন শ্যাঁৎ। 

তথা অতিজ রসন্ত ভিন্খু কন্তু বন্দী কর্মশতণ গ--৮ * আারান্তো জরসাদেশ? শিক্টগ্রয়োগাৎ। 
রঙ ৪ 



৬৮ রৃহনুদ্ধকোধব্যাকরণম্ | ৯ 
ায়ান্তাদোদ কন্তোদঃ | 

পরদভূতন্তোদকশবান্তোদঃ স্তাৎ সংজ্ঞায়াম। লোহিতোদঃ| ক্গীরোদঃ। 
নায়ীতি কিম্? লবগোগকঃ কুন্তঃ। রর 

আদিদন্ত ধি বাস-পেষ-বাহনে চ বাঁ তুভারাদৌ। »* ও 
আদিদভূতন্তোদকশব্বস্তোদঃ সতত সংভ্ঞায়াম্। ধ্যার্দৌ পরতশ্চ। ভাঁরাদৌ 

তুবা। উদকন্ত মেধঃ উদ্মেঘঃ। তত্তাপত্য্ ওদমেখিঃ । উদকং বহতি 
উদবাহঃ। উদকং পীয়তে যত্র উদপানং কৃপঃ। 'ধ্যাদৌ সংজ্ঞায়ামসঞ্জায়াঞচ। 
উদধিঃ সমুদ্রঃ কুস্তো বা। উদ্বাসঃ। উদপেষম্। উদবাহনঃ। উদভারঃ 
উদকভারঃ। রা 

ভারাদির্ভারহারৌ চ বিন্দুধীবধ-শক্বঃ। 
ওদনো বজু+বিবধো গাহো মন্থঃ গ্রকীর্িতঃ | 

অন্তহমাদের্বা পৃবয়িতব্যে । ৮ 
অন্তস্তহসম্তাদিভূতো! ব উদকপবস্তস্তোদঃ স্তাদ্লা পুনগিতব্যে অর্থে। 

উদ্দকেন পুবয়িতবাঃ কুস্তঃ উদকুন্তঃ উদককৃন্তঃ। শ্তহসাদেস্ত উদকস্থালী। 
পৃবয়িতব্য ইতি কিম? উদকগিরিঃ। 

ঘম্ নাসিকায়াস্তস্-কষুদ্রাবর্নগনযে | ১ 
নামিকারা নস, শ্তাৎ তসি তো ক্ষুদ্রশন্দে বর্নগনার্থভিক্নে যে চ পরে। 

নস্তঃ। নঃক্ষুদ্রঃ।  নম্তঃ। বর্ণনগরার্থষে তু নাসিক্যো বর্ণ । নাসিকাং 
নগরম্। 
ৃ হদয়স্ত হল্লাস-লেখয়ো ধা তুষ্ট্য-শোক-রোগ-শলো। ১৫ 

হদয়স্ত হাত স্তাঁৎ লাসলেখয়োঃ পরয়েঃ। ঝ্যাদো তু বা। জন্লীনঃ। 

হৃল্পেখঃ। সৌদাম্। হ্ৃচ্ছোকঃ| হদ্দোগঃ | হচ্ছলামূ। পক্ষে সৌন্বদয্য- 
মিত্যাদি। ৮ 

ন দস্তশীর্যয়োর্ক্ছীর্যণৌ তযাচোঃ। 5 
অনয়োরেতৌ নস্তঃ ক্রমাৎ তয়ে তাচিচ পরে। দস্তে ভবো দস্তযঃ।' 

স্থলশীষেঃ[হপত্যং স্ৌলশীষঃ| মৃগশীষ্ক1 যুক্তা মার্গশীর্ষী তিথি: ৷ অচীত্তি 
কিম? শীর্ষণ্য।; কেশাঃ। 

সদাহনোহরোপোহসবন্তাং পৌ বা তবীষ্যোঃ। ২। ২1১৫ 



অজন্তপুংলিঙ্গপাদঃ। ৩৯, 

অনোহকারস্ত নিত্যৎ লোপঃ স্যাৎপৌপরে ঈত্যোস্তবা। 

নতু মস্যাদস্যাচ্চ পরয্য। যুষঃঃ। যুষ্ণ |, 

নে] লুপ্ফেহধো।। ২। ২। ১৬। (১) 
নস্য লুপ্ স্যাঈধৌ ফে পরে। য্যভ্যামিত্যা্দি। ডৌ যু 

নৃষণি। মাসঃ। মাসা। মাভ্যামিত্যাদি। পক্ষে ঘৌ চ রামবং। 

পদাদয় পৃথক্ শব্দা ইত্যেকে। 
সঙ্থ্যা-বি-সায়াদাহ হ্কোহহন্ ডৌ। ২। ২। ১৭। 

. সগ্ধ্যাবিসায়েভাঃ পরম্যাহন ইত্যস্য অহন্ বা স্যাঙ জৌ। 

বহি দ্বহনি দ্যহ্ছে। ব্যহ্ছি ব্যহনি ব্যহ্ছ.। সায়াহি সায়াহনি 
নাধাহ্তে। বিশ্বপাঃ। বিশ্বপৌ।  বিশ্বপাঃ। বিশ্বপামৃ। 

বিশ্বপে। | | 

ধোরালোপোহচ্যঘো। ২। ২। ১৮। ্ 

ধোরাকারস্য লোপঃ স্যাদঘাবচি পরে । বিশ্বপঃ | বিশ্বপা। 
বিশ্বপাভ্যামিত্যাদি । এব শঙ্বগ্মাদয়ঃ | ধোঃ কিযৃ? হাহাঃ। 

হাহা। হাহাভ্যামিত্যাদি। শেষৎ বিশ্বপাবৎ। হরিও। 

ৃদ্যামৌযু। ২।২। ১৯। 

ইকারোকারাভ্যা পর ওঃক্রমাদিকারোকারৌ গ্রাপ্মোতি। 
হরী। 

ুধি-জমু-ডিতল | ২। ২। ২০। 
ইছুতোণু স্যাৎ খৌ জসি উিতি চ পরে। হরয়ঃ। 

ত্যলোপে ত্যলক্ষণমূ। হে হরে। হরিমৃ। হরী। হরীন্। 

(১) নোনুবিতি। প্রকরণাৎ নীন্তলিঙ্গপ্রকৃতিমন্বদ্ধিনো নকারস্ত লুপ,। তেন প্রশান্ 
ভব।ন্ অহন্ ইত্য।ডটো ন স্তাৎ। 



নি বৃহমুগ্ধবোধবাকরণূ | 

টাদঘশ্চাস্তরিয়ান্ত না। ২। ২। ২১। 

ইচুভ্যামদলশ্চ, পরী না স্যাং নতু ক্িয়ামৃ। হরিণ! । 

হরিভ্যাম । ইরিভিঃ | হরয়ে " হরিভ্যামৃ। হরিত্যঃ | 

' উন্যৈেডো লোপঃ। ২। ই। ২২। | 

এডঃ পরন্য ওজিউসোওস্য লোপঃ স্যাৎ। হরেঃ। হরি- 

ভ্যামু। হরিভাঃ। হরেঃ। হর্যোঃ। হরীণাযূ। ূ 

যুদ্যাৎ ডের্ভোৌ। ২। ২। ২৩। 

ইদুষ্্যাৎ পরস্য ভের্ভৌঃ স্যাৎ৭ ভইং। 
টের্লোপে। ডিতি “বিংশতেস্তেম্গে। ২। হ। ২৪। 

ভিতি পৰে পূর্বস্য টের্লোপঃ স্যাং। বিৎশতেস্তেম্তজে। 
হরৌ। হর্য্যোঃ 1 হরিষু। এবং শ্রীপত্যগ্রিরব্যাদয়ঃ | 

সখ্যন্ত্যাং লেভাহধেঃ। ২ । ২। ২৫। 

সখিশন্দানৃকারাস্তাচ্চ পরস্য সেভ | জ্যান্ন তু ধেঃ। মখা। 

অধেঃ কিযৃ? হে সখে। 

ঘৌ ব্রিঃ।২। ২ই।২৬। 

সখুর্খকারদ্য চ বিঃ স্যাদধৌ ঘৌ পরে। সখায়ো। 
নখায়ঃ। সখায়মূ। সখায়ৌ। অখীন্। 

সখ্যষ্বী-ঙিতামা-এউস্্সৌ। | ২। ই৭। 

সখুঃ পরেষাৎ টা ডে ওসি ড্ ডি ইত্যেষাৎ স্থানে আ এ 

উদ্উদ্ ও এতে ক্রমাওস্যঃ | সখ্য] খ্যে | সথ্যুত । সথুঃ 

সখ্যোৌ। শেষৎ হরিবত। 
পত্যুরমে | ২। ই। ২৮। 

পতিশব্দাং পরেষাৎ টাঙিতাহ স্থানে অ| এ উদ্ উম্ ৪ 

এতে ক্রমাৎ স্থাঃ। নু সে। পত্যা। পত্যে। পত়ুঃ। পত্যাঃ। 



অজন্তপগুংলিঙ্গপাদঃ। এ 

পত্যো। অসে কিযৃ? শ্রীপতিনা। শেষং হরিবং | কতিশকো 
ববাস্তঃ। র 

ডতিসঙ্্যাফো জম্শসোনুরকি। ২২1 ২৯ ত 

ডত্যন্তীত্যনান্তনঙ্থ্যায়াশ্চ পরযোর্জম্শসোনুক শ্াং। 

কতি। কতি। কতিভিঃ। কতিভ্যঃ। কতিত্যঃ। কতীনাযূ। 

কতিযু ॥ এব যতি। ততি। 
ডতিব্যস্টান্তসঙ্্যাঙ্মদৃযুত্মাদঃ সৃশাস্ত্িযু। ২। ২। ৩০ 

. আ্যাদয়ং অঙ্যাশবা ব্বান্তাঃ। ্রয়ঃ | ত্রীন্। ত্রিভিঃ। 

ত্রিভ্যঃ | ত্রিভ্যঃ | *, 

ত্রেরয়ঙ, নামি । ২। ২। ৩১ 

ত্রিশব্ল্ায়ঙ স্যাৎ নামি পরে। উিত্বাদস্তযস্ত স্থানে । 

্রয়াণাম্। ত্রিযু। দ্বিশক্দো দবাস্তঃ | 

ত্যাংটেরঃ (ক্তী। ২। ২। ৩২ (১) 
ত্যদাদীনাৎ টেরকারঃ স্যাৎ কৌ পরে। দেৌঁ। দো। 

দ্বাভ্যামৃ। দাভ্যাযৃ। দ্বাভ্যামৃ। ছয়োঃ। ছয়োঃ। বাতগ্রমীঃ। 

বাতপ্রম্যো। বাতপ্রম্যঃ। 
যুতোহ্যৃশসোর্নীবদীধোঃ | ২। ২1৩৩ 

১। ত্যদামিতি। অত্র বহুবচনন্ত গণার্থতাৎ শ্রিসংজ্ঞসোবত্াদাদি গণস্যগ্রহণম্। তেন যন 

গৌপত্বাদিনা অ্রিসংজ্ঞী ন স্তাৎ তত্র মাতৃৎ।: যথা অতিত্যৎ অতিত্যদৌ অতিত্যদ ইত্যাদি । 

তথা প্রকরণাদধিষক্তে; ওপ্তাবপি ক্তিনির্দেঞ্শ। বিতক্তেনি” মিত্তত্বজ্ঞাপনার্থঃ। তেন তশ্ত পুত 

স্ততদুত্রঃ | দ্বাত্যাং কৃতং দ্বিকৃতম্ ইত্যাদি। জ্ঞাপিতার্থন্তানিতা বাৎ ঘুঙ্মদন্মদোর্গেশক্বেপি 

স্যাং। যথা অতিযুম্মান্ অত্যম্মান্। অভিহান্ অতিমানিত্যাদি। তথা দ্বিশবস্য মুখো 

যুত্দশ্মদেশ মুখ্য গৌপেচ তসি পরে ন স্তাৎ। বধা দ্বিতঃ। যুদ্বত্বঃ | অন্মতঃ | অতি যুন্বত্তঃ। 

অত্যন্সত্তঃ। অভিত্বত্তঃ। অতিমন্তঃ। 



-্ ৪২ রৃহগ্মপ্ধবোধবাকরণযু। 

দীধুবর্াদীদুদস্তাং পরযোরযৃশসোঃস্থানে ক্রমাম্মনৌ স্তঃ। 
বাতপ্রমীমূ। বাতপ্রম্যোৌ। বাতপ্রমীন্। বাতপ্রম্যা। বাত- 

প্রমীভ্যামিত্যাদি ৷ এবুমতিলন্ময্যাদযঃ ।“সুধীঃ। 

ধোরিযুবচি। ২। ২। ৩৪ ॥ 
ধোরীদুতোঃ স্থানে ক্রমাদিযুবো স্তো হচি পরে। সুধিয়ৌ। 

স্বৃধিয়ইত্যাদি। এবং নুশ্রীযবক্রযাদয়ঃ | প্রধীঃ। 
ক্রীঞোরাদিউনোর্বাতু | * 

ক্রীশবদ্য আদিশকে পরে শ্রপবাস্থ উসি পরে ইযুবৌ বাস্তঃ। 

ক্রিয়াদিঃ ক্রযাদিং । শ্রবঃ শ্রোঃ। 

কব্যাদ্যনেকাচৌহস্যাদদূন্পুনরবর্ষ কারাদ যে। 
২।২। ৩৫ 

কাদের্যাদেরনেকাচশ্চ ধোরীদুতোরঘ্যাৎ পরয়োঃ ক্রমা- 
দূযবৌ স্তোহচি পরে। নতু দৃন্ভূ-পুনভূ-বর্ধাভূ-কারাভূত্যো 
হনযস্য ভূশন্দস্য সুবিয়ন্ঠ। প্রধ্যো। প্রধা, ইত্যাদি । এবং 
দীধ্যাদয়ঃ | কব্যাদ্যনেকাচঃ কিযৃ। শুদ্ধধিয়ৌ। শুদধিয়ঃ| 

নীঃ। নিয়ৌ। নিয়ঃ। 

ন্যাপ্-দীভ্যো। ড্রাম । ২। ২। ৩৬ 

নীশব্দাদাপোদ্যাশ্চ পরস্য ডেরাম্ স্যাং। নিয়াম। শেষং 

সুধীবৎ | অগ্রণীঃ। ডৌ অগ্র্যাঘ। শেষং প্রধীবৎ। 

ত-তজ-খাদীযো ডে বৌঃ। ২। ২। ৩৭ 

তা তস্থানে জাতবর্ণাৎ খাচ্চপরা দীকারজাত যকারাৎ পরো 

উসি ওসো ৬ উঃ স্যাছা। মৃত্যু সত্যঃ | লুন্যুঃ লুন্যঃ। সখ্য 
লুখাঃ | শল্তু হরিবং সাধ্যঃ। শভৃঃ। শল্তু। শন্তবঃ | হে 

শভে! | শভুযু। শম্ভু । শম্তুন্। শম্তুনা। শৃভ্যামু। শল্তুভিঃ। 



অজন্তপুতলিঙ্গপাদঃ। ৪৩ 

, শম্তবে। শল্তৃভ্যাযূ। শল্তৃভ্যঃ | শস্তোঃ ঃ। শম্তুত্যাযূ। শল্তত্যঃ | 

শভ্ভোঃ। শল্গোঃ। লল্তুনামু। শম্তৌ। ঙ্ছোঃ। শু 
এবং, িু-বাযুভাাদা | "..। | 

ক্রোহোস্তন স্তৃ্ঈধৌ ঘো সতরিয়াঞ্চ। ২। ২। ৩৮ 
ক্রোশবস্য তুনঃ স্থানে তৃন্ ্ যাদধো ঘো৷ পরে। স্িযাঞ্চ। 

নইং। নাং সে ভাহধেঃ | ক্রো্ী। হেক্রোগ্টো। ঘোঁ ব্রিঃ। 
ক্রোধারৌ। ক্রোীরঃ জ্রোগ্রারমৃ। ক্রোহীরো । 

, বাচ্যঘো| ২। ২। ৩৯ 
করো্টশবয তুনঃ স্থানে তুন্ কা স্যাদঘাবচি পরে। 

ক্রোন্। কো ক্রোষ্ট্রে 
থতো ডোড়ুঃ। ২। ২। ৪০ 

থকারাৎ পরদ্য ওধিওসো ডা ডুূঃম্যাং | ইং ক্রো্ঃ। 
ক্রো&ঃ। কোষ্টোঃ। ক্রো্ুনায্। 
যো, | ২।২। ৪১ 

খকারস্য ণুঃ স্যাং ডৌ ধৌঁচ পরে। ক্রোরি। ক্রোষ্্রোঃ। 
পক্ষে হসেচ শস্তুবৎ । হুহ্ঃ। হুন্বৌ। হুহ্ব ইত্যাদি বাতপ্রমী- 
বং। এবমতিচম্বাদয়ঃ। স্বৃভূঃ | সুৃভুধৌ। স্বৃভুব ইত্যাদি 

সুধীর | এবং কাটগ্রাস্ব়ন্তাদযঃ। স্ুনৃঃ। তুত্বৌ। সুস্ 
ইত্যাদি প্রধীবং। এবং দৃন্ভূখলপৃাদয়ঃ। ধাতা তুনন্তক্রো্- 
বং। ধৌ হেধাযতঃ। এবং ,নপ্তু-হোতৃ-পোত্রাদযঃ | পিতা। 

হে পিতঃ। 

পিতা মাতা ননান্দ৷ না সব্যেষ্ঠ -ভ্রাত-যাতরঃ | 
জামাতা ছুহিতা দেবা ন তৃনন্তা ইমে দশ ২ ২1৪২ 



৪৪ রৃহম্যু্ধবোধব্যাকরণমূ | 

ঘাবস্ব্-তৃণোঃ। ২। ২। ৪৩ 

ঘৌ পরে খকারস্য ৭ স্যাৎ নতু স্বন্ুতৃণোঃ । পিতরৌ। 
পিতরঞ্গ। পিতরম্ । গ্রিতরৌণ শেষং াত্বৎ ৷ এবং জাযাতৃ- 
ভ্রাত্রাদয়ঃ| 

ূর্বা নামি ধঃ। ২।২। 88 

_নৃশবদ্য নামি পরতো ধরঃ স্যাদ্ধা। নৃণাৎ নৃণীযূ। শেষং 

পিতৃবৎ | 

ওরে ঘৌ। ২। ২1৪৫ 
ওকারস্য ওকারঃ ম্রযাদ্ৃঘোৌ পরে। গৌঃ। গাবৌ। গাবঃ। 
আহমৃশমোঃ। ২। ২। ৪৬ 

ওকারম্য আ৷ স্যাৎ অমি শমিচ পরে। গায। গাবৌ। 

গাঃ। গবা। গোভ্যা মিত্যাদি। 
উস্যৈডো লোপঃ। গোঃ। গোঃ। 
রৈরা মৃভি।২।২। ৪৭ 

রৈশব্দোরা স্যাৎ মে ভেচ পরে। রাঃ। রায়ৌ। রায়ঃ | 
্লায়মূ। রায়ৌ। রায়ঃ। রাযা। রাভ্যামিত্যাদি। গ্লৌঃ। গলার 
মাব ইত্যাদি । 

॥ ইত্যজস্তপুৎলিঙ্গপাদঃ ॥ 
আবীন্তমাং মের্লোপঃ। ২। ৩। ১ 

আপ ঈপো হসাচ্চ পরস্য সের্লোপঃ সাৎ। উমা। 
যৌরাপঃ। ২। ৩। ২ 
আপঃ পরম্য ওরীম্যাৎ। উয়্ে। উমাঃ। 
ধিটৌসোঃ। ২।৩ 1৩ 



অঅন্তন্ত্রীলিঙ্গপাদঃ ৪৫. 

আপ এ; স্য! ধো টৌসোশ্চ পরতঃ। হে উমে। *উমাযৃ। 
উমে। উমাঃ। উময়$। উমাভ্যামৃ। উমাভিঃ। 
ডিতাৎ যমৃ। ২।৩৬1৪ * | 

আপঃ"পরেষা ঙিতাৎ যমৃ স্যাং। মইত। উমায়ৈ। 

উমাভ্যামূ। উমাভ্যঃ। উমায়াঃ। উমাভ্যামূ। উমাভ্যঃ। 

উমায়াঃ| উময়োঃ। : উমানাযূ। ন্যাপ্দীভ্যোঙ্রোমূ। 

উমায়াযৃ। উময়োঃ। উযাস্থ। এবং ছুর্গামায়ান্ষিকাদয়ঃ। 

জরে স্য্ ম্বশ্চ। ২।'৩।, ৫ 

শ্রেরাবন্তাঁৎ'পরেষাৎ গিতাৎ স্যয্ ম্যাং। পূর্বস্যচ স্বঃ। 

সর্ববস্যে | সর্ব্বস্যাঃ ।সর্বস্যাঃ। সব্বর্যামৃ। আমি সর্বাসাযূ। 

শেষমুমাবং | এব বিশ্বাদয়ো! হুকারান্তাঃ। অপুরীত্যুক্তেঃ 

অন্তরূয়ৈ নগর্ম্যৈ। দ্বিতীয়স্যৈে দ্িতীয়ায়ৈ। দ্বিতীয়স্যাঃ 

দ্বিতীয়ায়াঃ। দ্বিতীয়স্যাঃ দ্বিতীয়ায়াঃ | দ্বিতীয়স্যাং' দ্বিতীয়ায়ামৃ। 

শেষমুমাবং। 
সুব্র-দী-দ্যজন্থার্থানাৎ ধৌ স্বঃ | ২। ৩।৬ 

স্ত্রবো দা! দ্বাজন্বার্থানাঞ্চ স্বঃ স্যাৎ ধৌ পরে। হে অন্ব। 

শেষমুমাব২ | এবমক্কাল্লাদয়ঃ। দ্যচঃ কিযু। হে অন্বাড়ে। ্ 

হে অশ্বালে। ছে অন্িকে। জরা । জরম্ জরাহুচিতু । জরমৌ। ' 

কেচিদাদাবীত্বমিচ্ছন্তি। জরসী জরে। জরসঃ জরীাঃ। 

ইত্যাদি । পীদদন্তেতি নামিকা-পৃতনা-নিশানাৎ নদ্-পুন্লিশঃ। 
নসঃ। নস|। নোভ্যামিত্যাদি। পৃতঃ । পৃতা। পৃদ্তযামিত্যাদি । 

নিশঃ | নিশা । 
শ-চ্চাজ-ভ্রাজ-যজ-ব্রজ-স্যজ-মৃজ-ত্রশ্চ-ভ্রস্জাৎ ষঙভৌ। 

২। ৩। ৭ 



৪৬ বৃহম্ুঞ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

শান্তানাহ ছান্তানাৎ রাজাদেশ্চ ষঙ, দ্যা পরে। 

যোড়ঃ ফে | ২ | ৩ | ৮ ৮ 

ষস্য ডঃ স্যাং ফে "পরে। ' ন্ভ্ত্যামিত্যাদি। পক্ষে ঘোঁচ 

উমাবং। গোপা বিশ্বপপাবং | মতিহ্ারিবৎ | ্ ীতানশদন টানা। 
মতীঃ। মত্যা। ূ 

দ্যা ডিতামমৃ। ২। ৩। ৯ 

দ্যা পরেষাং ডিতামমূ স্যাং। মইৎ। মত্যে মতয়ে। 

মত্যাঃ মতেঃ | মত্যাঃ মতেঃ। মভ্যাৎ মতৌ। এবং শ্রুতি 

স্মৃতিবৃদ্ধযাদয়ঃ। . “: 

স্ত্িয়াং তরি-চতুরোস্তিস্ব-চতহথ বত কৌ! । ২। ৩। ১০ 

ত্রি-চতুরো? চতরোঃ স্ত্রীলিঙ্গে ক্রমাৎ তিস্ব-চতশো স্তঃ ক্তৌ পরে। 

তৌচ ধ্রাবং তেন ন পুক্ির্ঘাঃ। তিত্রঃ। তিশ্রঃ। তিস্তৃভিঃ। 
তিচ্ত্যঃ | তিমৃভাঃ। তিসৃণামূ। তিসৃঘু। দেখ্রেরত্বে সত্যাপ্। 
দ্বে। দে। দ্বাভ্যামৃ। দ্বাভ্যায। দ্বাভ্যায। দয়োঃ। দ্য়োঃ। 

গৌরী । গোর্ো। গৌর্যঃ। হে গৌরি। গৌরীযু। গৌর্য্যো। 

“*গৌরীঃ| গৌর্ধ্যা। গৌরীভ্যাম। গৌরীভিঃ। গৌর্ম্যৈ। 

_গৌরীভ্যামৃ। গৌরীভ্যঃ। গোর্ধ্যাঃ। গৌরীত্যামূ। গৌরীভ্যঃ। 

গৌর্যযাঃ। গৌর্য্যোঃ। গৌরীণাযৃ। গোৌধ্যাযূ। গোর্যোঃ। 

গৌরীযু। এবং বাণী-কালী-নদ্যাদয়ঃ। লক্ষমীঃ। অনীবন্তত্বান্ন 
মের্লোপঃ। শেষং গৌরীবৎ। এবমবীতন্ত্রযাদয়ঃ1' 

অবী-তন্ত্রী-তরী-লক্ষী-শ্রী-দ্রী-ভ্রণামুণাদিতঃ। 

স্ত্রীলিঙ্গে বর্তিনামেষাং ন সের্লোপঃ কদাচন। ২।৩। ১১ 

্ত্রী। 



অজন্তন্ত্রীলিঙ্গপাদঃ। ৪৭ 

ত্রী-ভ্রধূত। ২। ৩। ১২ 

্ত্রীশৰো৷ ভ্রশব্শ্চ ধুসহজ্ঃ স্যাং। ধোরিযুবচি। স্ত্িয়ো 

স্তিয়ঃ । ৃ 

ত্রী-ঝামূশ মেও। হ। ৩। ১৩ 

সত্রীশব্দো ধুসহজ্ঞঃ স্যাদ। অমি শমিচ পরে। স্তিয়ূ। 

রম স্্িযো। সি সী সি ।স্ীত্যায ্ত্রীভিঃ। স্ত্রিয়ৈ। 
্ত্ীভ্যামৃ । স্ত্রীভ্যঃ। স্্িয়াঃ। শ্ত্ীভ্যাযু। স্ত্িভ্যঃ । স্রিয়াঃ | স্ত্রিয়েঃ। 

্ত্ীণায। স্্িয়াম। স্ত্রিয়োঃ। স্ত্ীযু। শ্রীঃ। শ্রিয়ৌ ভিয়ঃ 
ডিত্যামিচ ভে?ঃ। শরিয়ে শ্রিয়ে। শরিয়াঃশ্রিয়ঃ। শরিয়াঃ শরিয়ঃ। 
্রীণাম্ শরিয়াম্। শ্রিয়াৎ শ্রিয়ি। সুধ্যাদয়ঃ পুস্বৎ। ুষ্ঠধীঃ 

্রক্গী ধী রিতি নিতান্ত্রীত্বে স্ৃহীপ্রধ্যো শ্রীলক্ষমীৰৎ | ধেনু- 
ম'তিবৎ সাধ্য । ধেনুঃ | ধেনৃ। ধেনর ইত্যাদি। বধূ গোরীবৎ। 
বধূ । 'বধ্রে।। বৃধ্ব ইত্যাদি । এবং চমূতন্বাদয়ঃ'| ভ্রঃ শ্রীবৎ। 
ভ্ঃ। ভ্রবৌ। ভ্রব ইত্যাদি । সুত্রঃ হে জুক্র। পুনভূসুলুবৎ। 
সুভূঃ পৃ্বৎ। স্বস| ধাতিবং | মাত। পিতৃবং | দ্যৌ গোঁবৎ। 
সুরাঃ পুস্বং। নৌ গ্রেীবৎ। 

॥ ইত্যজন্তন্ত্রীলিঙ্গপাদঃ ॥ 

ক্লীবাৎ স্যমোহ ধের্মোহতঃ। ২। ৪1 ১ 

অকারান্তান্পপুংমকাৎ পরস্যাধেঃ সে রমশ্চ মঃ ম্যাং। 
জ্ঞানমৃ।' হেজ্ান। 

_. ক্লীবাদষযী। ২। ৪1 ২ 
রলীবাৎপর ওরীস্যাৎ। জ্ঞানে। 
জদ্শসোঃ শিঃ। ২1৪1৩ 



৪৮ রৃহম্মুপ্ধবোধব্যাকরণমূ । 

ক্লীবা পরসা জনঃ শঙশ্চ শি স্যাৎ। শইত। 
নুগযমাদে বসন্তরলাদে তু বা। ২। ৪.৪ 
র্লীবস্যশৌ পরে নুন্ স্যাৎ ন যমাদৌ। বসন্তরলয়োরা- 

দৌ তু বা। 

নসবৃহন্োহধো ধোহধো ঘৌ। ২। ৪1 ৫ (১) 

' নমন্তঘণাপো মহতো শান্তদ্যচ' ধুবর্স্য ধঃ স্যা-দধো 
ঘৌপরে। জ্ঞানানি | ছী প্লীবং | শেষৎ রামবং | এবং বন- 
ধন-ফলাদয়। 

তোহন্যাদের্মোহনেকতরাৎ। ২। ৪ ৬ 
অন্যাদেঃ পরস্য স্যমোর্মস্য তস্যাং। নত্বেকতরাত পরস্য। 

অন্য২ং। হে অন্য। অন্যে। অন্যানি। পুনস্তদ্ং। শেষ 

পুংবং1 এবমনাতরাদয়ঃ। অনেকতরাং কিযৃ। টনি | 

জরাতোহ্। | ২। ৪। ৭ 

জরাশব্দাৎ পরস্য স্যমোর্মস্য অযৃ বাস্যাৎ। অজরসহ 

অজরম্। অজরসী অজরে। অজরাধ্ি অজরাণি। পুনস্তদ্ধৎ | 

.» শেষহ পুহ্বৎ। ৫ 

পাদদন্তেতি শর্ষ্দয়োদকামনানাৎ শীর্ধন হা উদন্ 
' আসন্। শীর্যাণি । শীঞ্ক1। শীর্মভ্যামিত্যাদি | হন্দি। হৃদা। 

ষ্্য। মিত্যাদি। উদানি। উদ1। উদৃত্যামিত্যাদি আসানি 
আত্না। আসভ্যামিত্যার্দি। পক্ষে শেষেচ জ্ঞানবৎ। ' 

১। নান্ডেতি। বন্য লিঙ্গন্ত স্বর্তীবতো নান্তত্বং তশ্ত তাবৎ গ্রাহাতৈব। বস 

স্বতাবতে| ন নাস্তক্বং কিন্তু মুনাদ্যাগমেন নাস্ততা জাত! তন্ত যদ্যস্ত ভাগে নুনাছ্যাৎপত্থিস্তদৈষ 

নাত্বত্বং স্বীকৃত্য দীর্ঘ: সাং। ধন্ত পুন মরধাভাগে পুবাদ্যাগম ত্তস্ত সংযোগাত্ত লেগে 

নাত্বতে জাতেপি ন নাত্ৃত্বেন খ্ুহপম্। জতএব মহৎ শব্বস্ত পৃথক গ্রহণং কৃতষ্। 



অজন্তীবলিঙ্গপাদঃ |, ৪৯ 

ক্রীবে স্বঃ। ২। ৪1৮ 

কবে ধর্য ্ বঃ স্যাং। শ্রীপযু। নত ্ 
স্তানুকি। ২। ৪1৯ 
ক্লীবা পরযোঃ স্যমোলুক্স্যাৎ। বারি। 
নুগ্িকো টি | ২181 ১০ 

ইগন্তস্য ব্লীবন্য নুণ্ স্যাৎ অচি পরে নত্বামি। ারিশী। 
বারীণি। 

: গুর্ধো বা 1৪1১১ 
ইগস্তস্য ক্লীবস্য পূর্বা স্যাৎ ধৌঁপরে ?' হে বারে হে বারি। 

বারি। বারিণী। বারীণি। বারিণা। বারিণে। , বারিণঃ। 
বারিণঃ। বারিণোও |. বারিণায। বারিণি বারিণোঃ। 

হমে হরিবৎ | 

পু্বত বাহর্থোক্তপুস্কৎ টাদ্যচি। ২। ৪1 ১২ 

ইগন্তং ক্লীবমর্থেনোক্তপুংস্কং পুত্বঘ! স্যাং টাদ্যচি। 
অনাদয়ে অনাদিনে ইত্যাদি । শেষ বারিবৎ। অর্থেন কিযু। 
গীলুনে ফলায়। 

দধ্যস্থিসকৃথ্যক্ষোহন্ঙ | ২। ৪। ১৪ 
এষামনঙ, স্যাৎ টাদ্যচি। অঙাবিতৌ। অনোহল্লোপঃ। 

দধা। দধে।*দধও। দধূঃ। দথ্যোঃ। দধাযৃ। দ্ধ দধনি। . 
দধোঃ। শেষ বারিবং। 

এব মন্থি সক্থি অক্ষি। স্ৃধি। স্ুধিনী। স্ধীনি। হে স্থৃধে 
হে সুধি। দ্বী গ্রীবং। স্ুৃধিয়া স্থধিনা। ইত্যাদি। এবং 
প্রধ্যাদয়ঃ। মধু। মধুনী। মধুনি | হে মধ হেমধু। দ্বী গ্রীবৎ | 

? 



৫০ রি ররর | 

মধুন। াডাদিজাি এবমমুসান্বাদয়ঃ । পাদদন্তেতি ম্বা। 
স্নি। সানৃনি। ইত্যাদি ভেদঃ। ধাত্ৃ।' ধাতৃী। ধাতৃণি। 
হে ধাতঃ হে ধাত। দ্বী গ্রীবং। ধাত্রা! ধাতৃণা। ইত্যাদি। 
এবৎ জ্ঞাতৃকর্তা দয়ঃ। ৰ 

এচো খু যু ২। 91১৪ 
দ্য । প্রছ্ুনী। প্রদ্যুনি। প্রদাবা প্রছান টৃত্যাদি। 

সুরি। হুরিণী। হুরীণি। হুরাযা। স্থরিগা। হুরাভ্যা মিত্যাদি। 
মুনু। নুনুনী। হুনৃনি। সুনাবা সনু ইত্যাদি । 

॥ ইত্যজন্ত কীবলিঙ্গ পাদঃ॥ 
॥ অজন্তাধ্যায়ো! দ্বিতীয়ঃ ॥ 



হসন্তপুংলিঙ্গপাদঃ। ৫১ 

বিরুতত-জঙ্ষাদী ছি ।৩।১।১ 

কৃতদিত্বশব্দো 1 জন্দাদিশ্চ দি সংজ্জঃ স্যাং। 

সপ্ত যক্ষাদয়ঃ প্রোক্তা যক্ষ-জাপর্তি-শাজযঃ | 

ধরিদ্রাতি-চকাস্তীচ দিধী-বেব্যৌচ বৈদিকৌ। 

হো ঢোভৌ।৩।১।২ 
হস্য ঢু স্যা ভৌ পরে । আবীব্তমাৎ সের্লোপঃ। ঝপ্ৰসো 

রিতি চপ্ জবৌ বা। লিট, লিড়। লিহৌ। লিহঃ। লিহমৃ। 

লিহৌ। লিহঃ। লিহা। লিড ভ্যামিত্যাদি। 
 দাদের্ধং।'ও। ১। ৩ 

দকারাদে হস্য ঘঃ স্যাৎ ভৌ পরে।' 

ঝভান্তপ্যাদি জবাৎ ঝভাঃ ফে ধোস্ত সধ্বেহস্তেচ, ৩। ১।৪ 
ঝভান্তপ্যাদৌ স্থিতানাৎ ভবানাৎ ঝডাঃ স্থ্যঃ ফে পরে। 

ধোস্ত মধ্রে অন্তেচ। ধুক্ ধুগ্। দুহৌ। দুহঃ। দুহা। 

ধুগ্ভ্য মিত্যাদি । 
মুহাৎ ঘ$২ বা ভৌ। ৩। ১1৫ 
মুহাঁদীনাৎ ঘঙ ব| স্যাৎ তৌ পরে। মুক্ মুগ্ 1 মুট্ মুড়। 

মুভৌ। মুহঃ। মৃহা। ভ্যান মুড়'ভা। মিত্যাদি। এব 

জরা কহ, সলিহনশঃ। | 

বাহো । বৌ পৌ শ্বেতাভূবা। ৩। ১। ৬ 

বাহে *বাশৰস্য ওঃ সাং পৌপরে। শ্বেতবাহস্ত বা। 
বিশ্বোহঃ। বিশ্বৌহী। ইত্যাদি । শেষৎ লিভূং। 

অনাদূঃ ।৩ | ১।৭ 

অনবর্ণাং পরস্য বাহো বাশব্দপ্য উঃ স্যাৎ পৌ পরে। 

ভুহঃ। ভূহা ইত্যাদি । 



৫২. বৃহনুদ্ধবোধব্াকরণম্। 

অণঃ- »$রাহ ণাশো ধিঘ্যোঃ। ৩। ১1৮ 

অনডুহ্চত্রশ্চ ধো'পরে অণ্. ঘৌপরে আণ্ স্যাং 
ছোনঃ সৌ । ৩। ১।৯, 

অনডুহো হস্য নঃ স্যাং সৌপরে।, অনডাঁন। হে 
অনভূন্। অনভাহৌ। অনভাইঃ। অনভহি। অনড়াহৌ। 
অনডুহঃ। অনডুহা। 

অস্-ধ্বম্-বস্বনডুহাঁৎ দঙফে | ৩। 51 ১০ 

এষা দঙ জ্যাৎ কে পরে) ঈঠানিরী। অনভুগ্ঠ্যা- 
মিত্যাদি। 

খেতবাহবযাজুক্থশাদ্ পুরোডাশাহ ভনউ। ৩ | ১1 ১১ 

এষামন্তধায ডসঙ স্যাং ফে পরে । ভঙাবিতো। 

অত্বসোহধোঃ সে ধোহধৌঃ| ৩। ১। ১২ 
অত্বন্তস্যান্তস্যচ খর স্যাৎ অধৌ সৌ পরে। নতৃধোঁঃ 

শ্বেতবাঃ | 

ভে ধৌ ব]। ৩। ১1 ১৩ 

ভসঙে| ধৌ পরে ধোবা স্যাং। হে ,শ্বেতবাঃ হে-শ্বেতবঃ | 
শ্বেতবাহৌ। শ্বেতবাহঃ। শেতবাহমৃ। শ্বেতবাহৌ। শ্বেতীহঃ 

শ্বেতবাহঃ। শ্বেতৌভা শ্বেতবাহা। শ্বেতবোভ্যামিত্যাদি | 
কিলাদিতিষঃ | তুরাষাটু তুরাষাড়্। তুরাষাহৌ। ,দুরাষাহঃ। 
তুরাষাভ্ভ্যামিত্যাদি। চত্বারঃ | চতুর । চতুর্ভিঃ। চতুর্ভযঃ | 
চত্ভ্যঃ। নুমামঃ স্বদ্যাপ্ সঙ্থ্যাষ্ণঃ | চতুর্ণাম্। 
রঙোবিঃ সুপি। ৩1১1১ 

রঙে! ঝি; স্যাৎ সুপি পরে। নব্বন্যরেফস্য। চতুর! 

রর 
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প্রিয়ত্বাঃ। হে প্রয়ত্ঃ | ্রিয়চত্বাবৌ | প্রিয়চতবারঃ | 

প্রিয়চত্বারম্। প্রিয়চত্বারৌ। প্রিয়চতুর ত্যাদি। নসবাহ- 

ন্নইত্যাদির্ধত্বে নোনুপ্। রাজা হে.রাজন্। 'রাজানৌ। 

রাঁজানঃ | ' রাজানম্ম। রাজানৌ। অনোহলোপঃ। রাজ্ঞঃ | 

রাজ্ঞা। রাজভ্যামিত্যাদি। অন্বস্যাদিত্যুক্তেঃ ব্রহ্গণঃ | যঙ্তন 

ইত্যাদি। শেষং রাজব। ' 

হন্-পৃষার্য্যমেনোহ ধৌ সে শো রঃ) ৩। ১ ১৫ 

এষাহ ধরঃ স্যাদধৌ মৌ পরে শৌচ। বৃজ্রহা। ছে বৃত্রহন্। 

রৃত্রহণে। বৃত্রহণঃ | 

হনো হ্কো প্বোনণ?। ৩। ১। ১৬ 

হনঃ স্থানে জাত্য হৃস্য ঘ্বঃন্যাং। ত্য চ নো বোন স্যাং। 

বৃত্রত্ঃ | বৃত্রত্না। বৃত্রহত্যামিত্যাদি । এব পুবন-রামন্- 
শার্গিন্ 'যশম্সিন্-প্রভৃতয়ঃ। 

পুষ্চো |ডিন্ভি াঁ। ৩। ১ ১৭ 

পৃঞি পুষনি পৃষি। 

মঘোন স্তঙ, বা ক্িপ্যো।2৩। ১। ১৮ 

মঘবন্ শব্দপ্য তৃঙ বাস্যাং করে৷ পৌচ পরে । উ্াবিতে। 

ব্রিদচোহদেনুণ্ ঘৌ। ৩। ১। ১৯ 

উকারেত খকারেতোঅচশ্চ নুণ্স্যাৎ ঘৌ পরে। নতু ছে । 
স্যান্তস্যারারপ্ফে | ৩4 ১। ২০ 

' স্তম্যান্তস্য লুপ্ স্যাং ফে পরে। নতু রা পরম্য। মঘবান্ 

মঘবা। হে মঘবন্। মঘবস্তে। মঘবানৌ। মঘবতট। 
শ্ব-যুব-মধোনামুর্বোহতে পৌ । ৩। ১। ২১ 



পে হগুগ্ঠবোধব্যাকরণখু। 

এষাঁঃ বকারস্ায উঃ স্যাং পৌপরে নত তে। মঘোনঃ। 

যঘবভ্যাং মঘবভ্যামিতাদি। গুনঃ। (শুনা । যুনঃ। যূনা। 

ইত্যাদি ভেদঃ। শেষহ রাজবৎ। অর্বা | হে অর্ধন্। 

অর্বণোহনঞত্তঙ ত্েহসৌ তু । ৩। ১1২২ 

নঞবর্জস্যারবণো নস্য তুঙ স্যাদমৌ ত্যে পরে। উডা- 

বিতৌ। অর্বান্তোৌ। অর্বস্তঃ। অর্ন্তমূ। অর্বন্তো। অর্বতঃ। 

অর্ধতা। অর্ধস্যামিত্যাদি। অনঞ&) কিযৃ। অনর্ধা। হে 

অনর্বন্। অনর্কানৌ। অনর্ধাণ ইত্যাদি শেৎ যজ্ববৎ। 

পথি-মথ্ তুক্ষাৎথিতো মৌ ঘৌ। ৩। ১। ২৩ 
পথিন্ মথিন্ খভুক্ষিন্ এযাৎ খস্য নমূ স্যাৎ ইকারস্য- 

চাকারঃ ঘে, পরে। 
ট্রেরা সৌ। ৩। ১1 ২৪ 
পথ্যাদীনাং টেরাঃ স্যাং মৌ পরে। পছ্থাঃ। পন্থানৌ। 

পশ্থানঃ। পদ্থানমৃ। পন্থানৌ। 
লোৌপোহুচাঘো । ৩। ১। ২৫ 

পথ্যাদীনাং টের্লোপঃ স্যাদঘাবচি পরে। পথ পথা। 

" পথিভ্যামিতচাদি। এবং মন্থাঃ থভূক্ষা ইত্যাদয়ঃ। 
ভতিসঙখ্যাফো জস্শসোনুকি। পঞ্চ । পঞ্চ। পঞ্চভিঃ। 
পঞ্চভাঃ। পঞ্চভা2। 

নে নামি ধঃ। ৩। ১। ২৬ 

নান্তস্য নামি পরতোর্ধঃ স্যাৎ। পঞ্চানাঁমৃ। পঞ্চন। 

বাটনো জস্শসো ভে । ৩। ১। ২৭ 
অইনঃ পরযে। অ্স্শসে! ভে স্যাৎ বা। উইৎ। অল্ঠো 

অষ্ট। অগ্ৌ অঙ্ই। 
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ডা ক্তৌ বা। ৩। ১। ২৮ 
অন ডা স্যাং রা ক্তৌ পরে। ইত, অগ্রাভিঃ অভিঃ। 

অগ্ঠাত্যঃ অগ্রভ্যঃ। অষ্টানাযৃ। অগ্থাস্ অগ্্থ। 
ধো মৌনঃ ফদ্ি। ৩। ১1 ২৯ 

ধো ম্য নঃ স্যাৎ ফে মে বেচ পরে। প্রশান্। প্রশাযৌ । 
প্রশাম। প্রশান্ত্যামিত্যাদি। ্ 

ইমো হয়মিয়ং পুতস্ত্রিয়োঃ সৌ | ৩। ১1 ৩০ 

 ইদমঃ পুথলিঙন্তরীলিঙ্য়োঃ ক্রমেণায়মিয়মৌ স্তঃ সৌ পরে। 
অয়মৃ। | , 
দোমোহদসশ্চ ভোৌ'। ৩। ১। ৩১ 

ইদমো অদসশ্চ দস্য মঃ স্যাং কৌ পরে। ইয়ৌ। ইমে। 
ইমযৃ। ইমৌ। ইমান্। 

টোসীদমোহধুনকোহনঃ | ৩। ১। ৩২ 

অনক ইদমঞ্ৌসোঃ পবয়োরনঃ স্যাৎ । অনেন। 
সৃত্যঃ। ৩। ১। ৩৩ 
অনক ইদমে| অঃ স্যাং সে ভেচ, পরে। আক্তিমভবি, | -" 

আভ্যাম্। া 

ভিন ভিমোহদমশ্চ। ৩। ১। ৩৪ 

অনক*ইদূমো! অদসশ্চ পরম্য ভিমে]! ভিসেব ম্যাং। 
নত্বৈদ্।. ব্বেম্ভ্যেঃ। এভিঃ। টেরত্বে দস্য মত্বে জেনে 
গশ্চাদঃ। অস্মৈ। আত্যাম। এত্যঃ। অন্মাৎ। আাভ্যামূ। 
এভ্যঃ | অন্য। অনয়োঃ। এষাযৃ। অন্মিন্। অনয়োঃ।  এযু। 

অনকঃ কিযৃ। 



৫৬  ইহম্মদ্ধবোধব্যাকরণ ॥ | 

তাদিদযাসতোস্তিতিত্রে বাক প্রাক টের্যকদশ্। 
৩। ১। ৩৫ 

ত্যাদ্যন্তদ্য ব্যস্য সুভোস্*বর্জত্যন্তমে অেম্চ টেঃ পূর্বে 

অকৃ স্যাদ্বা ব্যকস্য দশ্চ। ইমকেনধ  ইর্মকাভ্যামৃ। 

ইমকৈরিত্যাদি | 
অনুকম্পাযুতান্নীতৌ জাতিপ্রশ্নেচ ভূয়সাম্। 
অম্পাজ্ঞাত-দরবা-জন্ব-কুৎসাস্বহক্ স্তাৎ প্রয়োগতঃ | « 

নীতৌ অন্থুকম্প্যাদ্যথা। হস্ত তে সর্বকে। হস্তশবে ইমুফম্পার্থঃ | 

হহৃনাং জাতিপ্রশ্নে। ভবতাং কতমঃ 'কঠঃ কতমক:। অল্লে। 

অমুচৈঃ উচ্চকৈঃ। অন্তুতে অজঞাতে! অদৌ কন্ত কীর্ঘশো! বা অমকৌ। 

দয়ায়াম। পঢতকি। জরন্বে। অরন্বোহনৌ অপকৌ। কুত্সাযাম্। কুৎদিতাঃ, 

সর্ধে সর্ধকে | 

নব্যকিং সাম্যোঃ। * 

কিং শব্ন্ত সামিশবাস্য চ ব্যস্ত টেঃ প্রাগক্ নস্যাৎ । 

তুষ্ণীমঃ কাঁণ্ শীলেতু কউ.।% 

তুষ্ীংশবস্ত কাণ্ স্তাৎ। শীলেহ কঙ। ণণবিতৌ। তুষ্ণীক। 

মামতে। অগপবাদোইয়ম্। তৃষ্ভীকঃ তূষীং শীলঃ। 

দ্ীটৌসীদৈতয়ো রেনোইহ নৃক্তৌ। ৩। ১। ৩৬ 
দ্যাং টৌনোশ্চ পরতইদমেতদে! র্রিদৈতয়ে। রেনঃ স্যাৎ 

উক্তস্য পশ্চাদুক্তৌ । 
ইমহ বিদ্ধি হরের্ভভৎ বিদ্ধাখৈনৎ শিবার্চকমূ। 

ইমাঁবিমান্ বিত্ত শৈবানেনাবেনাতস্ত বৈষ্থবাদ ॥ 

অনেন পুজিতঃ কৃষ্পোহখৈনেন গিরিশোহ চি্চিতঃ | 
অনয়োঃ কেশবঃ স্বামী শিবঃ স্বামী অখৈনযোঃ ॥ 

ত্যদাৎ টেরঃ কৌ । কঃ। কৌ। কে ইত্যাদি। ঝতান্ত- 
স্যেভি বদ্যতঃ | ভূত ভূদৃ। বুধো। বুধ) | ইত্যাদি । 



টার রিদগায | ৭ 

যুজিরোহসে নুণ্ ঘৌ | ৩। ১। ৩৭ 

যুজিরো৷ যুজ্ শবন্য গুণ স্তাং ঘৌ পরে। 'নতু সে। 
চুঙ.ক্র ও -অন্দিগস্গৃত্বিগ্-দরগ্-দৃক্-্পৃগ্-গুষ্চিহাৎ 

কঙ ভৌ। ৩। ১। ৩) | এ 

চবগান্তানামপ্চাদীনাঞ্চ , কঙ় ম্তাৌ পরে। মোর্ন্ত, 
বর্তাদান্তে * এঞপে এঞ্মুনোঃ। স্যান্তস্যারালুপৃফে। যুউ্। 
যুঝৌ। যুঞ্গঃ। যুগ্রয্।' যুগ্ধো। যুজঃ। খুজা। যুগ্ভ্যা- 

মিতাদি। আমে কিমৃ। স্ুযুক্। অ্যুজৌ। আুযুজঃ | 
ইত্যাদি । খুজিরঃ কিঘু। যুক্ সমাধিমান্।' অঞু-ত্ুধু-যুজা- 

মেব প্রান কও প্রথকৃগ্রহণাংৎ। তেন খন্। খগ্ৌ। 
ইত্যাদি । শছাঁজেতি ষঙ্। যোডঃফে । রাট্ রাড়। রাজৌ। 
রাজঃ। এবং বিভ্রাট। দেবেট। পরিব্রাট্।.. বিশ্বস্থট্। 

পরিমট্। 

বিশ্বরাজোহদাঃ | ৩। ১। ৩৯ 

বিশ্বরাজো৷ অকার আকারঃ স্যাছ৷ পরে। বিশ্বারাট, 
বিশ্বারাড়। বিশ্বরাজে। | ' বিশ্বারাড়ভ্যা মত্যাদি। 

স্যাদেঃ সো লোপঃ কোহষঢন্যরক্ষঃ | ৩। ১। ৪? 

স্যসাদৌ স্থিতস্য সদ্য লোপ? স্তাছো পরে কষ্যচ নত 
ঢ়াভ্যামন্যস্য স্থানে জাতস্য রক্ষশ্চ। ভূট্ ভূড়। ঝপবসো 
রিতি সদ্য দত স্তশ্চুভি স্চৃশাং। ভৃজ্জৌ। ভূজ্জঃ। ইত্যাদি। 

খত্বিক। থত্বিজৌ। খত্বিজঃ | ইত্যাদি । উক্৫। উর্জেী। 
উর্জ্জঃ। ইত্যাদি । অবযাঃ । হে অবযাঃ হে অবঃ | অবযাজৌ। 
অবযাজঃ | অবযোভ্যামিত্যাদি। 



৫৮ “ইহারা রর] | 

তাঁদাৎ তদোঃ মঃ মৌ | ৩। ১। ৪১ 

তাদাদীনাং *তদয়োঃ সঃ স্যাৎ সৌ পরে। স্যঃ। ত্যো। 

ত্যে। ইত্যাদি সর্ববৎ। 

ত্রবং তদ্ এতদৃ। এষঃ। এতে ।' এতে। ইত্যাদি। 

দ্বীটৌসী'দৈতয়োরেনোহবুক্তাবিত্যস্য, গ্রযোগন্ত ইদমৃবত। 

ুক্মদক্মদো| স্তাহৌ যুবাবৌ যুয়বয়ৌ ত্বম্মদে তৃত্যমহ্ো 

তবমমৌ সি--জম্-ক-ডে-উস্ন্ু। ৩. ১1৪২ 

অনযো রেতে আদেশ এফু পরেধু কমা | 

ডে-ঘ্যোর্ম । ৩1:১। ৪৩ 

সমন ডেইত্যস্য ঘেশ্চ মঃ স্যাং। তৃঘূ। অহয্। 

স-ত-মৌঘাঙ্। ৩। ১। ৪3 

যুম্মদম্মদরারাঙ, স্যাৎ মেতে অমি ওকারে চ পরে। 

ওইৎ। যুবাযূ। আবাম্। মূয়মূ। বয়ছ্। ত্বাহু। মাম্। যুবামূ। 

আবায্। 
5859552904 ন-ডভ্যম-ত-ত-ড়াকমঃ | 

৩।১। ৪৫ 

ুম্মদস্ন্যাৎ পরেষামেষাৎ স্থানে ন ভত্যমু ত ত-ড আকষু 

ত্রতে ক্রমাত স্থ্যঃ। ডইৎ। যুক্মান্। অম্মান্। 

এঙ টাঙ্যামি। ৩। ১। ৪৬ 

ুম্নদশ্মদৌরেওজ্যাৎ টার্ডোঃ পরয়োরামি ঈ। তয়া। 

ময়া। যুবাভ্যাযূ। আবাভ্যামু। বুষ্মাভিঃ। অন্মাভিঃ। তুভামু। মহমূ। 

ষুবাভ্যামূ । আবাভ্যামূ। যুয্মত্যযু। অন্মভ্যমূ। ত। ন+। 

ফুবাত্যা্। আবাত্যামূ। যুষুৎ। অম্মং। তব। মম। যুবয়োঃ । 



পুৎলিঙ্গপাদঃ। ৫৯ 

আবয়োঃ। যুষ্মাকষ্। অন্মাকমূ। অতিত্য়াম। অতিমৃয়ামূ। 

অতিষুবয়ামূ। অত্যাব্যাম। অতিবুষ্ুয়ায। অত্যন্ময়াযূ। 

কদয়োরর৫স্যাপি গ্রহণাত'। এবং সর্ঘত্র। তৃয়ি। ময়ি। যুবয়োঃ | 

আবয়োঃ |যুষ্নাস্থ। অন্ন । 
অন্তস্থত্বেপীতরক্তেঃ কদ্ধার্থযুক্মদম্মদোঠ। 

তবন্মদৌ স্তো]যুবাবৌচ ব্বার্থয়োস্ত, স্বরূপতা। 

'তত্রন্ায়। বিধানাতত সি-্জস্ডে-উস্স্থ কেবলম্। 

তবাহৌ যুযবযৌ তুঁভ্যমহৌ তবমমাবপি ॥ 
ত্র নান্ত। ক্রিরস্তযন্তে কার্থযোস্ন্মদৌ তয়োঃ। 
তত্র স্তাতাং তদন্ত সর্বাত্ৈব স্বরূপতা ।১(১) 

ত্বাং মাং বা অতিক্রান্তঃ অতিত্বম্ অত্যহম্। তৌ অতিত্ব/ম অতিমাম্। 
তে অতিযুয়ম্ 'মতিবয়মূ। তম্ অতিত্বাম অতিমাম্। তৌ অতিত্বাম্.অতিমাম্। 
তান্ অতিত্বান অতিমান্। তেন অতিত্বয়া অতিময়া। তাভ্যাম্ অতিত্বা- 

ভ্যাম্ অতিমাভ্যাম। তৈঃ অতিত্বাভিঃ অতিমাভিঃ। তট্ম্ম অতিতুভ্যম্ 
অতিমহাম্। তাভ্যাং, অতিত্বত্যাম্ অতিমাত্যাম্। তেভ্যঃ অতিত্বভ্য 

অতিমত্যম্। তম্মাৎ অতিত্বৎ অতিমৎ। তাভ্যাম্ অতিত্বাভ্যাম্ অতি- 

মাভ্যাম্। তেভ্যঃ অতিত্বৎ অতিমৎ। তন্ত অতিতবৰ অতিমম। অতয়োঃ 

অতিত্বর়োঃ অতিময়োঃ। তেষাম্ অতিত্বয়াম অতিমগ্াম। তন্মিম্ অতিত্বয়ি 

অতিময়ি। তয়োঃ অতিত্বয়োঃ অতিময়োঃ | তেযু অতিত্বাস্থ অণিমান্থ। 
লাশ 

(১) অন্তস্থত্বেগীতি ৷ যত্র যুম্মদস্মদৌ প্রাক একবচনান্তো দ্বিবচনাস্তৌ বা স্থিতৌ ইদানীস্ত 

অস্থা বিভক্তিরস্তে বিদ্যতে তত্রাপি একবচনার্থমাদায় তযোঃ স্থানে ত্বন্মদে দ্বিবচনার্ঘযাদায় 
যুব।বৌচ স্যাতাম্। "মত্র বহুবচনাস্তো প্রাক স্থিতৌ তত্র স্বস্ববূপতৈব নতৃত্তরবস্তিবিভক্তি 
নিমিতা। আদেশাঃ স্থাঃ। অত্রবিশেষমাহ ১তত্তনায়েতি। যদিতু উত্তরবস্িষ্তো। বিভক্তয়ঃ 

সিজস্টাদয়ঃ স্থা স্তদা তততন্নামোব্রেখবিধানসামর্থাত ত্বাহয্যবধাদয় এব স্থ্য তত্র একবচনার্থ 

দ্বিবচনার্থযৌগ্রহণম্। বত্রতু বিভক্তিলুপ্তা নপুনরন্যা বিডক্তিরুৎপন্তা তত্র প্রাগ্েক 

বচনান্তত্বে তদর্থমাদাষৈব ত্বশ্মদৌ স্যাতাম্। প্রাকৃদ্ধিবচনবহবচনাস্তত্বেতু স্বশ্থরূপতৈষ 

স্য।দিত্যর্থ;। 



বৃহমুগ্ধবোধব্যাকরামু। 

অতিত্বম অতাহ্ম্। তৌ অতিযুবাম্ অত্যাবাম্। 

তিযুবাম্ অত্যাবাম্ তৌ অঠিযুবাম্ 

| “তেন অতিযুবয়া অত্যাবয়া। 

তৈঃ অতিযুবাভিঃ অত্যাবাভি:। 

ম্ অনতিযুবাত্যাম্ অত্যাবাভ্যাম্। 

৩০ 

যুবামাবাং বা অতি ক্রান্তঃ 

তে অভিযূয়ম্ অতিবয়ম্। তম্ অ 

অত্যাৰাম। তান্*অতিযুবান্ অত্যাবান্ 

তাভ্যাম্ অতিষুবাভ্যাম্ অত্যাবাভ্যাম্। 

তশ্মৈ অতিতৃভাম্ অতিমহাম্। তাত্য 

ম্অত্যাবভ্যম্। তক্মাৎ অতিযুবৎ অত্যাবৎ। তাভ্যাম 

: অতিষুবাভ্যাম্ অত্যাবাভ্যাম্। তেভ্যঃ অতিযুবৎ অত্যাবত। ০৩ অতিতব 

অভিমম। তয়োঃ অভিযুবয়োঃ অত্যাবয়োঃ। তেষাং অতিযুবয়াম্ অত্যাবয়াম্। 

তশ্মিন অতিযুবয়ি অত্যাবয়ি। তয়োঃ অতিযুবরোঃ অত্যাবয়োঃ। তেষু 

অতিযুবাস্থ। অত্যাবান্থ। ৃঁ | 

ুগ্ান্মান্ বা৷ অতিক্রান্ত: অতিত্থম অত্াহ্ম্। তৌ অতিযুষ্মাম্ 

অত্যন্মাম। তে অতিযুয়ম্ অতিবয়ম। তম্ অতিযুষ্মাম অত্যন্মাম্। 

তৌ অতিথুদ্নাম্ অত্যন্মাম্। তান্ অতিযুস্নান্ অত্যন্মান্ | তেপ অতিযুষ্মঘ! অত্য- 

্ময়া। তাভ্যাম্ অতিযুদ্মাভ্যাম্ অত্যম্মাত্যাম্। তৈঃ অতিযুম্মাভি
ঃ অত্যন্মাভিঃ। 

ভশ্মৈ অতিউুভ্যম্ অতিমহ্ম্। তাভ্যাম্ অতিযুগ্ঝাভ্যাম্ অত্যন্মাভ্যাম্। 

তেত্যঃ অতিযুবভ্য 

রর 

তেভ্যঃ অতিযুন্নভ্যম অত্যম্মভামূ। তন্মাৎ অতিযুয্নং অত্যন্মং। তাত্যাম্ 

অতিযুম্বাভ্যাম্ অত্যন্মাভ্যাম্! তেভ্যঃ অতিযুগ্বৎ অত্যন্মৎ। তস্ত অতিতব 

অতিমম। তয়োঃ অতিযুদ্ময়োঃ অত্যন্ময়োঃ। তেষাম্ অতিযুষ্ময়াম্ অত্য- 

স্য়াম। তশ্মিন্ অতিথুক্ষয়ি অত্যন্ময়ি। তয়োঃ অতিযুম্ময়োঃ অত্যম্ময়োঃ | 

তেযু অতিযুষ্কাস্থ অতাম্মাস্ু । ্ 

ত্র নান্যাক্তিরস্তান্ত ইতি। তবধনং ত্বদ্ধনম্। মমধনং মদ্ধানম্। 

যুবযবোূ্মাকং বাঁ ধনং যুগ্দ্ধমম্। আবযোরম্মাকং বা্ধনম, অম্মদ্ধনম। 

তব ইদং ত্বদীরমূ। মদ ইদং মদীয়ম্। যুবয়োধুপ্মাকন্বা ইদং ুক্মদীয়ম্। 

আবয়োরশ্মাকণ্ব! ইদমন্্দীরম্। সা মাচষ্টে ত্বর্ঘতি। এবম্ অতিত্বদৎ | ত্বদপি- 

ধ্যতি। মামাচষ্টে মদরয়তি । এবং অমীমদৎ। ম্দরিষ্যতি। যুবাং ুষ্মান্ 

বাচট্েযুন্বয়তি । এবং অযুহুন্ধৎ। মুস্মফিষ্যতি। আবামস্মান্ বাচ্টে অন্ময়তি। 

এবং অসিম্মৎ। অন্ময়িষ্যতি | 



হযস্তপুংলিঙ্গপাদঃ। ৬১ 

কার্থয়ে ইক? ৌ ত্বন্মদৌ। (১) 

কার্থয়ো ভিকিপ্বিছিতয়ো যুর্রদন্মদো তব্নদৌ স্তাতাং সর্ধস্তাং কৌ 
পরে। ্ ? 

ত্বাং মাং বা আচক্ষাগঃ ত্বমূ মম্। তো ত্বং মম্। তে তং মম্। 

তং্বাং মাম্। তৌ ত্বাং মাম্! তান্ ত্বান্ মান্। তেন ত্বয়া ময় । তাভ্যাং 

ত্বাভ্যাং মাভ্যাম্। তৈঃত্বাভিঃ মাভিঃ। তস্মে ত্বং মম্। তাভ্যাম ত্বাত্যাম্ মাভ্যাম্। 

তেভ্যঃ ত্বভ্যম্ মভ্যম্। তশ্মাৎ ত্বৎ মং। তাভ্যাম্ ত্বাভ্যাং মাভ্যাম্। তেভ্যঃ 

ত্বং মং। তন্ত ত্বম। তয়োঃ ত্বয়োঃ ময়োঃ। তেষাং ত্বস্জাং ময়াম্। তক্মিন্ 
তবয়ি ময়ি। ভয়োঃ ত্বয়োঃ ময়োঃ। তেযু ত্বাস্থ মাস্ু। 

দ্বার্থয়োরতি ক্রান্তবৎ । * 

দার্থয়োঞ্রি কিপৃবিহিতয়োস্তয়োরতিক্রান্তবৎ, সি-জদ্-ে-উস্বর্জং যুবাবৌ 

স্তাতাং কৌ পরে। যুবামাবাং বা আচক্ষাণঃ ত্বম, অহম.। তৌ যুবাম, 

আবাম.। তে যুয়ং বয়ম্। তম. যুবাম, আবাম্। তৌ-যুবাম, আবাম,। 

তান্ যুবান্ আবান্। তেন যুবয়। আবয়া। তাভ্যাং যুবাভ্যাং আবাভ্যাম,। 

তৈঃ যুবাভিঃ আবাভিঃ। তন তুভ্যং মহম,। তাভ্যাং যুবাভ্যাং আবাভ্যাম,। 

তেভ্যঃ যুবভ্যম) আবভ্যম। তন্মাৎ যুব আবৎ। তাত্যাং যুধাভ্যাম, 

আবাভ্যাম। তেভ্যঃ যুব আবৎ। তত্ত তব মম। ৩য়োঃ যুবয়োঃ আবয়োঃ। 

তেষাঁং যুবয়াম আবয়াম্। তশ্মিন যুবয়ি আবয়ি। হয়োঃ যুবয়োঃ আবয়োঃ | 

তেষু যুৰাস্থ আবানু। রর 

ব্বার্থয়োস্বাহাদ্যাঃ শদ্-তিস্হৃপস্থ তুডা। ৮ 

ববার্থয়ো ঝ্িকিপবিহিতযোস্তয়ে। স্থানে সিদ্বজস্ক।দিনিমিত্ স্থাহাদ্ভাঃ 

সর্ধে আদেশ! স্তেষু পরেষু স্থ্যঃ। ডাতু শদ্ ভিন্ জুপস্ু। উইৎ। 

ষ্মান গান্বা! আচক্ষাণঃ ত্বম্ অহম,। তৌ যুবাম.আবাম,। তে যুয়ং বয়ম,। 

তং ত্বাং'মাং। তো যুবাম. আবাম.। তান, যুষান্ অসান্। 
স্পা শাাীশিসপাশি 

১। ক্বার্থেতি। যুগ্মচ্ছব্দাদাখ্যানার্থে কৌ কৃতে টিলেপ।ৎ যুগ্বীতান্ত ধাতুসংজ্ঞায়াং 

কৃতায়।ং ততঃ কিপ তন্মিন পরে ঞ্িলোগে কিপশ্চ সর্ববাভাবে যুগ্ম, ইতি স্থিতৌ এবমম্চ্ছধ 

শ্ত।/পি অস্ ইতি স্থিতৌ একদেশবিকৃতমনম্যবস্তবতীতি স্থ।য়া ুক্মনন্মচ্ছবীকাযা]ণি সথাঃ। 



৬২ বৃহশুপ্ধবোধবাকরখমূ।. 

টাঙ্ো ধঙ ভাসামোত্বনহউ। (১) 

ববার্থসোণ্তয়োরযঙ, স্তাং টাঙ্যো; পরয়োঃ | -তাসি অন্ অঙ, চ স্তাদামিড ' 

নঙাবিতৌ । তেন ত্ব্যা মচা। তাভ্যাং যুবাভ্যাম, আবাগ্যাম,। তৈঃ যুষাতিঃ 

অসাভিঃ। তশ্মৈ তুত্যং মহ্ম.। তাঁভ্যাং যুবাভ্যাং আবাভ্যাম.। তেত্যঃ 

ম্যত্যং যুষভ্যম্। অশ্মভ্যম. অসভ্যম.। তন্মাৎ তব মৎখ তাত্যাং যুবাভ্যাম, 

আবাভ্যাম। তেভ্যঃ যুম্মৎ যুষৎ। অশ্মৎ অমৎ। তস্য তব মম। তয়োঃ যুবঝোঃ 

আবহয়াঃ। তেষাং যুষায়াং যুষয়াম । গন্ময়াম. অসয়াম.। তশ্মিন্ ত্ব্য ম্যি। 

তয়োঃ যুবয়োঃ আবয়োঃ। তেষু যুষাস্ অপান্থু ॥ মতান্তরমত্রবহুলমূ। : 

দ্বী-চী-বীণাৎ কৈ দৈ' ব্ৈস্তেমে ,বাঁনৌ বম্নসৌ বাহ 

পাদবাক্যাদাবচবাহা হৈবাহ্দৃক্দৃশ্যরথৈস্তামাত্বমা ৮৩ । ১। ৪? 

ুষ্দন্মদো ছঁচিষীগাং কৈঃ সহিতয়ো স্তেমে দৈর্বাঘনো 

বৈর্বষূনসৌ ক্রমাত স্যাতাৎ বা। অমাযুক্তযোস্ত ত্বামা। নচ 

পাদস্য বাক্যস্য চাদে স্থিতয়োঃ। ন চবাদোরদর্শনার্থদৃশ্যর্থ 
ধুভিশ্চ যোগে ।, ৰ 

দাযোদরম্তাবতু মাপি মিত্র দদাতু তে মেইপি নদ মুকুন্দঃ | 

নিহন্ত্ব তে বিষুরঘানি মেহপি রক্ষত্বমৌ বামপি নৌ মুরারিঃ॥ 

দদাতু বাং নাবপি শর্শ্ম কৃষ্ণ করোতু বাৎ শ্রীদয়িতো দয়াৎ নৌ। 

"গুফ্ণাতু বো নোহুপি হরিধনিং বৌ দদাতু নৌ-হত্তুভানি বোনঃ। 
অপাদবাক্যাদৌ কিমৃ। 
ষুষ্মানবতৃবিরতৎ কৃষ্ণোহস্মান্ পাতু শঙ্করঃ | 

অচাদিযোগে কিমৃ। 
পলাশ পপি ও পোপ 

১। টেতি। অত্র যডিউত্যাত্র ঙানুবন্ধো যকায়ো নিরকাব এব । অন্যথা ত্বেত্যাদি নস্তাং। 

তথা অনঙোরাগময়ে! ধিষয়ে পূর্ববহুতোজভীগমন্ত বিষয়েচ টেরহং নস্তাং। অন্যথা 

তত্তদাগমবৈফল্যম। তথাহি যুষ্থ ইত্যস্ত অন্ম, ইত্যন্তচ টেরত্ে যইতি স্থিতৌ ডাদিকয়ণেপি 

যাভি্যভ্যং হয়ামিত্া।দয়ঃ প্রয়োগা স্থা স্তদকরণেপি তখৈবেঠি। 



) হসন্তপুংলি্গপাদঃ |. ৬ 
| 

তৃভ্যম্ মহাঞ্চ দদ্যা স্বং গোবিন্দে। মহামেব শষ? 

শ্রীকঠো মামপেক্ষ্য তামালোকয়তি পূজকমূ ॥ 
সদাইবৃক্তেহসাদিপ্র্যাঃ । ৩। ১। ৪৮ 
অনয়োরেতে অন্বাদেশে নিতাৎ স্থাঃ॥ নতু সপূর্বাং 

প্র্ত্তাৎ পরয়োঃ |, 

ুত্বৎ বয়ৎ বিনীতান্তৎ পাতু বোনো মহেশ্বরঃ | 

যুয়ৎ বয়ং হিতান্তেন সোহম্মান্ পাতু সবঃ শিবঃ| 
রদ্ধান্তিকার্থাৎ সামান্তপুর্বামন্ত্যাৎ | (১) 
সামান্যপুর্ব্বাৎ  কদ্ধান্তৈকার্থাদামন্তর্যাৎপরযনোুয্নস্মদোরেতে আদেশ! 

নিত্যং স্ত্যুঃ | (২) ছাত্র নৈয়াকরণ তে ম্বম্। ছাত্রৌ বৈয়াকরণৌ বাং 
স্বম.। কদ্বান্তেতি কিম. । ছাত্রাঃ কুমার। যুম্মমকং স্বম.। ছাওাঃ কুমার! বঃ 

স্বম। একার্থেতি কিম. ছাত্র অধ্যাপক মুবয়োঃ স্বম. | (৩) সামান্যেতি কিম্। 

দেবদত্ত জটিল তব স্বম্। 

নাবিশেষ্যান্তাদ্যামন্ত্্যাং | ৩। ১। ৪৯ 
বিশেষ্পূর্ব্বমনা মন্তরযপূর্ববঞ্চ হিতা। অন্যম্মাদামন্ত্্যাদেতে 

শন সঃ। 

শন্তোহম্মান্ক্ষ লক্ষমীশ মেবা নোহবাব শর্ব নঃ। 
কেবলাৎ সমানাধিকরণাদধুজাৎ। * (৪) 

ধুজাতভিম্নাৎ কেবলাৎ সমানাধিকরণাৎ পরযোরুযাদস্মদোরেতে আদেশা 

নাঃ । গোমতাং যুয্াকং স্বম্। দণ্ডিনোষুবয়োঃ স্বম। পাংশুলস্ত 

তব স্বম.। কফেবলাদিতি কিম.। 

এ ১। পৃথক যোগাদম্বাদেশ নিবৃত্তি । 

(২) নিত্যমিতি | বিশেষ্যপৃব্বত্েন বিকল্পে প্রাপ্তে নিত্য বিধাঁনম্। 

(৩) অনেকেঘেকপ্রত্যভিজ্ঞাধীহেতু; সামান্যম। অতম্ছাত্রাদিশব; সামাস্থবৃত্তিঃ 

দেবদত্ব শব্স্ত বিশেষ বৃত্তি $ 

(8) অধুজাং ধাতুজশব্তি্নাৎ 



৬৪ রৃহন্ুপ্ধবোধব্যাকরণযৃ । 

শ্রীশঃ শ্রেষ্টং ত্বা করোতু 

সমানাধিকরণ! দিতি ফ্িম, 
চি. 

সদ] মা গিরিশোইবতু। 

অধুজাদিতি কিম, 

তক্স্ত তে মহাদেবঃ সদা ভিষ্ঠতু মানসে । 

স্ুপাৎ। স্ুপাদৌ। স্থপাদঃ। স্পা । স্পাদৌ। 

পাংপং পৌ। ৩। ১। ৫০ 

পাদঃ পং স্যাৎ পৌ পরে। সুদ! পা কপান্ঠা- 

মিভ্যাদি। ৃ 
চুঙিউতি কউ । নস্য নুঃ। নোঙ। স্যান্তস্যারালুপৃফে । 

প্রা । প্রাঞ্চো। প্রাঞ্চ। প্রাক্চমূ। প্রাঞ্ষৌ। এব কুচ তির 

উদঞ্চাদয়ঃ। 

অচোহলোগোর্ধশ্চ ।৩। ১। ৫১ 

অচো অকারস্য লোপঃ স্যাৎ পৌ পরে। পূর্বসা চ ধঃ। 
প্রতীচঃ। প্রতীচা। প্রত্যগ্ভ্যামিত্যাদি | 
তির্ঘযগমুমুয়গদমুয়গুদচাং তিরম্চ অমুমুচ অদমুঈচ্ 

উদীচ। ৩। ১। ৫২ | 

এষামেতে ক্রমাৎস্থঃ পৌ পরে। তিরশ্চঃ। তিরশ্চা। 

তির্যযগ্ভ্যামিতা দি । অমুমুঈচঃ। অমুমুঈচা। অুমুমুয়গ্- 
ত্যামিত্যাদি। ূ 

এবমদমূয়ড। উদীচঃ। উদীচা। উদগ্ত্যামিত্যাদি। 
শেষ পুর্বববৎ। 

শছাজোত চদ্য যত্বে ত্িমিত্তসা শস্য সত ম্যাদেঃ 
মো লোপঃ। 



| ইসস্তপৃৎলিঙ্গপাদঃ। ৬৫ 

বৃট্। সুবৃশ্টো। হুবৃশ্চঃ। ইতাদি। ন সবাহমোহধোর্ঘঃ। 

মহান্। মহান্তে। মহান্তঃ। মহান্তোৌ', মহতঃ। মহতা। 
মভভ্যামিত্যাদি। ভবন্। ভস্তৌ। ভবন্তঃ। ভবন্তযৃ। 
ভবন্তৌ। ' ভবতঃ। ভবতা। ভবস্্যামিত্যাদি। শেষৎ 
মহদং। অতৃনোহধোরিতি। শ্রীমান্। শেষং মহদ্বং। এবং 
যশস্দাদ্য়ঃ | | 

ভগবদঘবদ্ভবতাৎ ভগোহঘে! ভো৷ বা ধৌ। ৩। ১। ৫২ 
এযামেতে ক্রমাৎ স্ুযুত্বা ধৌ পরে । হে ভগোঃ হে ভগবন্। 

হে অদোঃ হে অঘবনূ। হে ভোঃ ছে ভর্ন। শেষৎ শ্রীমদ্ৎ | 

অেরিত্যুক্তে 9 ু। দদৎ। দদতৌ । দদতঃ। ইত্যাদি । 
শছ/জেতি যও্। যোড়ঃ ফে। বিট্ বিড়। বিশৌ। বিশঃ। 

বিড় ভ্যামৃ। মুহাৎ ঘঙ. বা ভৌ। নক্ নগ্। নট নড়। নশো। 
নশঃ। নগ্ত্যাৎ নড়ভ্যামৃ। শ্বেতবাহেতি ভলঙ পুরোভাঃ। 

হে পুরোডাঃ হে পুরৌডঃ। পুরোভাশৌ | পুরোভাশঃ। 

পুরোডোভ্যামূ। চুঙিঙতি কও. । স্পৃকৃ। স্পৃশৌ। স্পৃশঃ 
স্পূগ্ভ্যামৃ। দরবকৃ। দর্ধশৌ।। দরূশঃ। দর্ধগ্ভ্যা্ব। যট ষড়। , 

যভ্ভিঃ। যভ ভ্যঃ| যড্ভ্যঃ | ষন্নামৃ। যট্স্থ। 

সযেস্ুস্সজুষহ্কাং রঙ. ফে হক্ষঃ। ৩। ১। ৫৩ 
সস্য জাতম্য যস্য ইস্তুসোঃ সভুযোহহশ্চ রঙ. স্যাৎ ফে 

পরে। নতু ক্ষান্তসা । 

' ব্যনচতযীকো ধোর্ধোহকুদ্ছরো হখেঃ। ৩। ১। ৫৪ 
ধোরিকৌ! ধঃ স্যাৎ বি রেফে। নৃতু কুছ্রোঃ। নচখেঃ। 

নাচি তযেচ। পিপঠীঃ। পিপঠিষৌ। পিপঠিষঃ। পিপঠী- 
নি 

৪ 



৬৬ ৃ্ম্ধবোধব্যাকরণ]। | 

উ্গাম। . পিপঠীঃঘু। এবং চিকীর্যাদয়ঃ। দোঃ | দোফৌ 
দোষঃ| দোষযূ। দৌষৌ। দোষঃ| পানদন্তেতি দোষন্ বা। 

দোষ | দোষটা । দোর্ভাৎ দাফভা। মিতাদি। স্যাদেঃ মো 
লোপঃ। বিবিট, বিবিড়,। বিবিক্ষো। বিবিক্ষঃ | বিবিড়ভ্যাযু। 

পিপক্ পিপগ্। পিপক্ষৌ। পিপক্ষঃ। পিপগ্ত্যায্। এবং 
গোরদ্দিবিক্ষাদয়ঃ| স্ুগীঃ। স্থপিযৌ 1 স্ুপিষঃ। সুগীর্ড্যামৃ। 
হুপীদয্। এবং স্ৃতৃঃ। বিদ্বান। হে বিদ্ধূ। বিদ্বাঘসৌ। 

বিদ্বাং সঃ বিছবাংসমূ | বিদ্বাঘসৌ। 

বসোর্বঃ সেমপুর্মকূপ্যোঃ । ৩। ১। ৫৪ 

বমোর্বশব ইমৃূমহিতোপি উ£ গ্যাং মতৌ পৌচ পরে। 
বিদুষঃ| ধিছুযা | শ্রস্ধ্বস্বস্বিতি দও. | বিদগ্যামিত্যাদি। 

পেটিবান। পেচিবাংমৌ। পেচিবাংমঃ। পেচুষঃ। পেচুষা। 
পেচিবস্ঠ্যামিত্যাদি ৷ জগন্বান্। জণন্বাংসৌ | জগম্বাংমঃ| 

বদ্যোতে তন্নিমিভস্য নম্য মতে 
হন-্গম-জন-খন-ঘমামুঙলোপোহডেহ চ্যঘৌ।৩। ১1৫৫ 

এযামৃঙলোপঃ স্যাদশাবচি পরে নতৃ ঙে। জগ্ষঃ। 

জগ্ুা। জন্ষ্যামিত্যাদি। এবং জগ্মিবান্। অধোরিকাকে? ূ 

হুহিনূ। সুহিংদৌ। স্থহিংমঃ | সুহিন্ভ্যামিত্যাদি। ধ্বৎ। 
ধ্বমৌ। ধ্বসঃ। ধ্বস্্যামিত্যাদি। এবং অ্ং। উকৃথশাঃ। 
হে উক্থশাঃ হে উক্ধশঃ| উক্থশামৌ। উকুথশাগঃ। 
উক্থশোভ্যামিতাদি। , 

পুহসোহস্ঙ ঘৌ। ৩। ১। ৫৬ 

পুংসোহহ্থুঙজ্যান্যো পরে। উঙাবিতৌ। পুযান। হে 



।হসন্তপুহলিঙ্গপাদঃ। ৬৭ 

পুমন্। পুযাংসৌ।) পুমা । পুমাহসমূ। পুমাহযৌ । 
পুংসঃ। পুহসা। পুস্ত্যামত্যাদি। ্ 

দের্ভোশনঃ পুরদথ্শোহনেহমোহধেঃ | ৩।১। ৫৭ 

ত্রভ্যঃ পরস্য পের্ভা স্যাৎ নতু ধেঃ। উশন]। 

ধের্ডডনৌ বোশনসঃ।৩। ১। ৫৮ 
উশনমঃ পরম্য ধের্ডডনো বা" স্তঃ। ডইৎ। হে উশন। 

ছে উশনন্ হে উশনঃ। উশনসৌ।। উশনমঃ। উশনোভ্যা- 

নিত্যাদি। অনেহা। হে অনেহঃ। অনেহসৌ। এবং 
পুরদৎশা | ধেধা | হে বেধঃ | বেধসৌ। অধো রিত্যুতে সুবঃ | 

সুবমৌ। 
অদমঃ মেরৌও | ৩। ১। ৫৯ 

অদসঃ পরস্য মেরৌঃ স্যাং। অসৌ। 

সাকো বাহস্থুকা [মুকৌ। » 

অক্যুক্তস্যাদূসঃ মৌ পরে অন্থক।সুকৌ নিগাত্যেতে বা 1 অন্থকঃ অমুক: 

পক্ষে অসকৌ । 

মাং স্বর্ধাবৃউঃ | ৩। ১। ৬০ 

অদসে! মাৎ পরো ৮ | অমু। 

এরী ব্বে। ৩। ১1 ৬১ 

অদমো মাত পরো ব্রে নিষ্পন্ন একার ঈ ম্যাৎ। অমী। 

অমুমূ। অমু। অমূন। টাদসশ্চান্িযান্ত না। অযুনা! অমূত্যামূ। 

অমীভিঃ। অমুষ্যৈ। অমুত্যাম। অমীভাঃ। অমৃষ্যাং। 

অমূভ্যাযৃ। অসীভাঃ। অমুধ্য। অমুয়োঃ | অশীষাম্। অমুষযন। 

অমুয়োঃ | অমীযু। 
॥ ইতিহ্সস্তপুহলিঙ্গপাদঃ ॥ 



৬৮, ভিন | 

নহোধঙভে।। ৩। ২। ১ ৃ 
নহো হস্য ধড় জ্যাছ্ৌ পরে, উইৎ। উপানও। 

উপানহেঁ। উপানভ্যামিত্যা্দি। চৃঙ্ঙিতি কঙ়। কী 

উঞ্চিহৌ। উষ্জিগ্ভ্যামৃ। 
দিব ও মৌ। ৩। ২। ২ 

' দিব ও. স্যাৎ মৌপরে দ্যোঃ। দিবৌ | দিবঃ। 
বাম্যাউ। ৩। ২। ৩ 
দিব আওজ্যাঘ1। অমি। দ্যা দিবঘ্। নি | দিবঃ। 

দিব] । রর 

উচ্চ | ৩। ২1৪ 
দিব উও. স্যাৎ উবর্ণে হনিচ পরে। ছ্যুভ্যামৃ। গীঃ। 

গিরৌ। গিরঃ। এবহ পুঃ। স্ত্রিয়াং জ্্রীতি চতত্য। চতশ্রঃ | : 
চতত্রঃ| চডচ্ভিঃ। চতহ্ভ্যঃ। চতক্ভ্যঃ ৷ চত্ক্ষণাযৃ। 

চতসূযু। টেরতে আপ্। কা। কে। কাঃ। ইত্যাদি সর্ববাবৎ। 
ইদমোহয়মিয়মিভীয়য। ই হধনূ। ইমে। ইগাঃ। ইমা । ইমে। 
ইমাঃ। অনয়া। আভ্যাম। আভিঃ | অস্যৈ ৷ আভ্যাম। আভ্াঃ | 

অন্যাঃ। আভ্যামূ। আভ্যঃ। অধ্যাঃ। অনয়োঃ। আমামূ। 
অগ্যামৃ। অলয়োঃ। আনু । অ্রক। অজৌ। অ্রগ্ভ্যামৃ। টেরতে 

আপ্। ফ্যা। ত্যে। ত্যাঃ। ইত্যাদি সর্বাবং | এবং তৃ। 
যদূ। এতদৃ। বাক্। বাচৌ। বাগ্ভ্যাম। অপ্শকো! ব্বান্তঃ। 
নসবহনোহ ধোর্ধঃ। আপঃ। অপঃ। 

ভ্যপো দর । ৩। ২। ৫ 

অপো] দঙ, ম্যান্তি। অদৃভিঃ | অদৃভ্য; | অদৃভ্য;। অপাষ্। 



[সন্ত রলীব লিঙ্গপাদঃ | ৬৯ 

নি | দিকৃ। দিখো। দিগ্ত্যাযূ। এবং দৃক। তি ত্য । 
তবিড়ভ্যামূ। সজুঃ', সজুযৌ। সজ যা ।, এবমাশীঃ | অদমঃ 

মেরৌ। অমৌ। | অমু। অমূঃ। অমুযূ। অমু। অমুঃ। অম্য়া। 
অমূভ্যায্ ৷ অমৃভিঃ | অমূ ম্যৈ। অমৃভ্যামৃ। অমূভ্যঃ | অমুষ্যাঃ 
অমৃভ্যাযূ। অমৃত্যঃ | অষ্যা | অমুয়োঃ দা অনযা। 
অমূয়োঃ। অমুযু। 

॥ ইতিহসস্তন্ত্রীলিঙ্গপাদঃ ॥ 
স্ামোলুগিতি | অন্ধ্বন্বদ্দিতি দ্। স্বনডুং। স্বনডুহী। 

অনভুচ্চতুরো! ইতি। স্বনভাংহি। পুনস্তদ্বং | শেষৎ পুত্ব। 
চত্বারি। ব্রন্ম। | 

ক্লীবে নোলুব্বা ধৌ। ৩। ৩। ১ 

নপুংসকে নম্য লুপ্ ম্যা ঘ। ধে। পরে । হে ব্রহ্ম হেত্রম্সান্। 
রহ্ষণী। ত্রহ্মাণি। অহঃ। অস্কী অহনী। অহানি'। অহোত্যাম। 
কিম ।কে। কানি। ইদন,। ইমে | ইমানি। অমৃক্। অসৃজী। 
অমৃপ্রি। অসানি। অশ্বা অসৃজী। অসভ্যাম, অফ্গ্ভ্যাম,। 
উর্ক। উজ্জাঁ। উনর্ভ্ি। স্থুবল্। স্ববলগী। স্থবনল্গি! 
নু্যমেত্যদ্র ঝপন্তরলয়ে। রাদৌতৃব| | নুণ নকারেৎ নু বিন্দু- 

মাত্রস্য নাখ্যা। ত্যং। ত্যে। ত্যানি। এবতযং। তৎ। 

এত । অনুক্তকৌতু এন | গবাকৃ। গোচী। গবাঞ্চি। তির্ধ্যক্। 

তিরশ্চী। তির্য্যঞ্চি। এবং পরে। য্ৎ। যক্কুতী। যকৃত্তি। 

মরা য্কৃতা। ষকভ্যাং যকুভ্যাম | ত্রবং শকৎ। দদৎ। 
দদতী । 

ঘেঃ শতু নুণ শৌ। ৩।৩।২ 



৭০ বৃছন্প্ধবোধব্যাকরণমূ | ূ 

ঘেঃ পুরদা শতুনুণ স্যাঘ শে পরে। দদস্তি দদতি। এবং 
যক্ষতজাগ্রদাদয়ঃ। ডুদৎ। 

নাতুরপীতি বক্তব্যম্। ৮ 

আদীপো?। ৩। ৩। ৩ 

অবর্ণা পরম্য শছুনুণ স্যাদ্বা ঈকারে ঈপিচ পরে। 

তুদন্তী তুদতী । তুদন্তি। ভাং।' ভাতী ভান্তী। তান্তি। 
অপ্যনে। নিত্যয্। ৩। ৩। ৪ 

অপোষন্চ পন্য শতুনু স্য। নিত্য ঈদ পোঃ পরয়োঃ। 
পচন্তী। পচন্তি। দীব্যৎ। দীব্যস্তী। দীবান্তি। ' 

বিচ্ছায়তেনেতি বক্তব্যম। ৮ 

বিচ্ছাযচ্ছব্গ্য নিত্যং আন্ নসাৎ কিন্তপূর্ধেণ বাস্যাৎ। বিচ্ছায্তী। 
বিচ্ছায়তী। 

স্বপ্। স্বগী। নসবুহন্নোহ ধোর্চঃ। স্বাম্পি। স্বপা। 
ভ্যপোদও,। ম্বপ্ভামিত্যাদি। সযেতির৪| ধ্লনুঃ। ধনুষী। 
ধনৃহষি | এবং হবি; | পয়ঃ| পযপী। পয়াংমি। পয়োভ্যা- 
নটি | অদঃ। অমূ। অমূনি। 

॥ ইতিহসন্ত্রীবপাদঃ | 
ব্যান্ুক কেেঃ। ৩।৪। ১ 

ব্যাং পরস্যাঃ ক্তে নু'ক্ স্যাং। স্বঃ। প্রাতিঃ। চ। বা। হ। 
উচ্চৈঃ। উচ্চকৈঃ। ধিকৃ। ধকিং। প্র। পরা। হরিবং | 
কৃতী । ও 
ন গৌণানুকরখযোঃ | % 

ব্যাং গরস্যাঃ ক্তে লুকি নস্যাৎ গৌণত্বে অনুকরণত্েচ। গ্রাপ্তং রর 
গ্রাপতশ্বরঃ | অধিত্বরো নরাঃ। প্রাৎ। প্রোপাৎ। অনষ্বোঃ কিম্। পরমঞ্চতৎ 
শ্বশ্েততি ত্মাত গরমন্ত্র | 

€ 



| অব্যয়পাদঃ ৭১ 

উদঃ সঃ স্থান্তত্টোঃ | ৩। ৪1 ২ ৃ 
উদঃ পরয়োরনয়োঃ সস্য লুক্ স্যাৎ।' উদ্থানম,। উত্তস্তঃ। 

স্কন্দেকজি। * / 

উদ: পরল্য স্কন্বচে: সস্য লুক্ স্যাৎ বোগে অর্থে। উতৎকন্দো। রোগঃ। 

বাতোহবাপ্যোঃ। ৩। ৪। ৩ 

অবাপ্যো রকারদ্য লুক্ "স্যাদ্থা। বগাহঃ অবগাহঃ। 

পিধানয়, অপিধানম. | 
অকাঁরলোঁপো,বা হ্বম্য ভু_তংস-গাহ-যৌ পরে। 

' অপের্নহাতি-ধাোঃ স্তান্যান্যজেতি প্রযোগবিৎ | 

॥ ইতিব্যপাদঃ | ভূতীধাধ্যাঘ়ঃ সমাপ্ত; ॥ 



রঃ বৃহম্মুগগবোধবাকরণমূ। 

ক্্রিয়ামত আপ্ । ৪1১1১ 

স্্ীলিক্গেস্থিতা দকারান্তাদাপ্ স্যাং | মেধা মর্ধ্বা। 

হসাদা। ৪1১1২ রহ 

্্িয়াং হসন্তাদাপ্ স্যাদা। বাচা বাক্। দিশা দিকৃ। 
ক্ষুধা বাচা দিশা কু বিপাশাচ অজ রুজা। 

গিরোধিহা দেববিশা তৃষাদ্যাঃ সাঃ প্রয়োগ তঃ ॥ 

মনোডাপ। 8 | ১।৩ 

িয়াৎ মনন্তাৎ ভাপ, স্যাদ্বা। সীমে সীমানৌ। পামে 
পামানৌ। 

হে হনঃ। ৪1১11 
তিয়াং স্রিতাদনন্তাং ভাপ, স্যাছ! হে। বহুযন্তে বহ্যস্তরীনে। 
ঈপচান্বম্যাং। ৪1১1৫ (১) 
নস্যবস্যান্যপরাদণস্তাদ্ধে স্থিতাৎ স্ত্রিয়ামীপ ভাপ 

স্যা্া। বহুরাজ্ঞো। বহুরাজে বহুরাজানো। ' 
রিকি দিদযত্রৎ ক্ষিপাদেঃ। ৪। ১1৬ 
আশরর্ধাকবর্জে কাপি পরে অকার ইঃ ফ্যানসতু যদস্তদঃ 

ক্ির্গাদেশ্ট। সর্ধিকা | কারিকা। আশীরকেতু। জীবক]। 
যদাদেত্ত। যকা। সকা। ক্ষিপা-দেস্ত | ক্ষিপকা। ধূরকা। 
চটকা। 

ক্ষিপকা বক! ধারকেট্কা চটড়ৈক]। 
উপত্যকাহধিত্যকাঁচ চরকাকরকে অপি। 

| জপ, চেতি। অশ্বস্য।দিতানেন যর সদানোইলোপ ইত্যসা বিষয় শ্রন্রৈবাং বিধিরিতি রা তিন বহুমবা পৃঃ। হমধবা দ্যো রিত্যাদো নস্যাৎ। ্যুবমঘোনমিত্যনেন গৌ পরে বকারক্োকারত্বে অল্লে পা সম্ভবাত। 

রর 



স্ীপ্রতায়পাদঃ | ধঙ 

পিটক1 নাসকা $পত্যেইটকা যক্ষপুবেহলক। ৃ 

তারকা ভে দৃঠাংশেচ বন্বভেদেতু বর্ণকা।” 

বর্তকা শকুনাবেবগনানোইশি থা প্রয়োগত | 

সর্বে তাভিন্নকাবস্তা নরিকা-মামিকে বিন|। 
বিলুপ্বোস্রদাশ্চৈন ক্ষিপকাদো প্রকীন্তিতাঃ (১) 

দৈষ-সূত-পুত্র-রন্দার্ব-জ্ঞাজ-ভন্ত্া হধুতাকোর্বে|। ৪1১1৭ 
দাদেখুত্যবর্জয়োঃ কষয়োশ্চাকার ইঃ স্যাদা কাপি পরে। 

দিকে ্বকে। চটকিক| চটককা। আর্মি আর্দাকা। ধুতা- 
য়োস্ত। নায়িকা কত্াকা। 

বাচ্চাপোহ নুক্তপুৎস্কমা 18181 

আপরস্থানে জাতোহ কার ইং আচ্চ স্যাদ্দা কাপি পরে। 
নতুক্তপুহস্কস্য। গঙ্গিকা গঙ্গাকা গঙ্গ কা। উক্তপুতস্কসা্ছ শুত্রিকা। 

স্িনঞ্চাহ নদাদেরীপ্। 91১1৯ 
ধকারেতগ্রকারেত উকারেত খকারেতো নাস্তীদুদন্তাদর্চো- 

বাহে নদাদেশ্চ ঈপ্ সাং স্্িয়াম্। (২) 

১। পিত্র্যেহষ্টকেতি । অষ্টক। শ্রান্ধমূ। অন্যত্র অষ্ট পবিমাণ মন্যাঃ স'খ্যাযা অষ্টিকা। 

ঘক্ষেতি। অন্যত্র অলিকা। ভেদৃগংশেচেতি | নক্ষত্রে নেত্রাবয়বে চেতার্থ;। মন্ত্র তাবিকা |, 

বর্ণকা প্রাবরণ ভেদ? । অন্যত্র বণিক'। শকুনাবিতি। অন্গর বর্ভিকা। তাভিন্নেতি। 
প্রতায়ভিন্ন! যঃ ককাব স্তদযুক্াবস্তুশব্দা ইতার্থ;| যথা শক্কোতি যাসা শকা। প্রতি 

প্রসবমাহ নরিকেতি । নরং কাষতি যা সা নবিকা। মমেয়ং ম|মিকা। মামক শবত্ 

ষাস্তত্বেপি নেপ। অত্র লবিকেতি পাঠো ভাঁষাকাশিক[দিবিবোধাদনুপদেষঃ| বিলুপ্তেতি 

বিলুপ্তমুত্তরদমন্ত্যপদং যেষাং তে শব্দা ইতার্থ;। যথা অনুকম্পিতা দেবদত্ত। দেবকা। 

মন্ুকম্পিতা ধজ্জদত্তা যজ্ঞকাঁ। কুপাযাঞ্জঃ | বাদেদন্তাচি কেহত্যেচ দ্বয়ো বিভানেনোত্বর 
পর্নস্ত লোপঃ। 

২। ছরিদিতি। অত্র ষকারেৎ টকারেৎ নদাদীনাং মুখ্য এব । অন্ভেষাং মুখাগৌণয়োঃ। 

তিন বহুগার্গ্যা অতিকুকচরা বহুনদা ইভযাদৌ নগ্ত।২। বিছুষী অভিবিদুষী পঠন্তী মতিপচন্থী 

[গিনী অতিদগ্ডিনী ইত্যাদৌ স্তাঁং। 

১০ 



৭ বৃহম্মু্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

নদে| নট-পুটো নাট-ভোটো মারট-ভোরটো । 
গট স্তট-কুটো গৌর-স্থপাটা রট-মৃযুকা) | 

কনদরঃ কদর শ্চোর শ্চর স্তরুণ-পাগরৌ। 

তর স্তর্কার-বদর-গর-শস্কুল-পুর্ষলাঃ। 

নিষ্ষলঃ পিপল: কোল: কদলঃ কন্দলোবুষঃ। 

তওুলঃ কুবল শ্চেলঃ কাক-লা২ তস-মগডলাঃ। 

মণ্ডপঃ পিগু-মন্ডৌ চ মঞ্জো ভৌরিকি-ভৌলিকী। 

কবাটো দ্-ড্রোণমুষ-স্ত্রধ-ভৌলিঙগি-ধাতকাঃ। 

ববাট ওকণ। সন্দাবাযস্ৃণ-পুণো ম্চ্ঃ। 

পাত্রানন্দাবামলকঃ সথি-বিঝৌ পৃথুঃ শমঃ। , 
বিকল! লক্ষি-ীবামা বনডুৎ দেহ-বেতসৌ। 
খম্যে। মনুয্য-গবযৌ কোযাতক-বিভীতকৌ । 

শল্যকঃ শর্মা গডুজ-ক্রো্টার স্তগুলঃ পুবঃ। 

সুযরঃ কে কয়ে! মতসাঃ পৌংসসঃ পৃথিঃ প্লবে। ভষঃ | 

গাহ? সুদ: সুর্দ-গুর্দো শুদ্ণ্ডো দেব আঢ় কঃ) 
ভরীতকঃ দ-স্থচৌ পৃপ-স্থপ-মহদ্-দ্রণাঃ। 

লোহিতাণো বৃহন্ শৃঙ্গ: পিশঙ্ষশ্চাহশিশুঃ শঠঃ। 

ওনাাহমালি রৌদৃগাহ মালিশ্চ কণ-কাকিনৌ। 
মাকন্দে। তিক্ষুকো নক্ষত্রার্থে। রেবত-বোহিণৌ। 

সমান-মাঠনৌ দীর্ঘজিজ্বঃ শস-ম্ুমন্থুলৌ । 

বৃগাগ্রহায়ণৌ ভাগধেযমাতন্ব-দেবকাঃ। 
অধিকারঃ কটঃ শ্রোণাবশ্মবে] রোগ ভেদকে। 
দেহলোবলকঃ পুত্রে। বিদারঃ পাপ-বাদলো।। 
নদাদয় ইমে প্রোকা অন্যেপি স্থ্যঃ প্রশ্নোগতঃ | (১) 

৪ 

- 

১। নদাদৌ কুটশব্দঃ শালায়াং নিতান্ত্রীলিঙ্গঃ। গৌর পাওর গিশঙ্গানাং ত্রয়াথং 
বর্ণবাচিতবেপি অস্তোদান্তহাদপ্রান্তোৌ গাঠঃ। মুকয় গবয় খধ্য মনুষ্য মৎস্যাদীনাং জাত, 
বাঁচিত্বেপি যকারোউত্বাদীপোহ প্রাপ্তৌ পাঠ:।  তরুণশবপাঠস্ত বয়োহর্থাদস্যর!পি 
ইঈবর্থঃ। শঙ্ষ,লাদীনাং জাতিবাচিহেপি নিত্া্রীলিঙগস্বাদপ্রাপ্তো গ্রহণম। ভৌরিকি 



স্ত্রীপ্রত্যয়পার্নঃ | ৭৫ 

যয়োর্লোপোহ যুক্তৌ পৌ। ৪1 ১। ১০ 

ইবর্ণাবর্ণায়ো লেৌঁপঃ স্াদযাবক্তৌ পেঁপূরে | ষ। বৈষ্ঝবী | 
বরাকী। ৃ 

ক্-্্য-দৌচানাত্যহপত্য ফ্স্ত 18৪ ১। ১১ 
অপত্যারথন্ ফ্তাম্ত লোপঃ স্যাদযাবক্কৌ পৌপরে কো 

ঙ্যে ছ্রোচে। নত্বাকারে। গার 
মুর্ধগন্তান্ত তিষা-পুষাম্য ফ্-মংসামোয়েপোর্ড ফে 

ঈপিযঃ | ৪1 ১। ১২ 
এষাৎ স্বম্যু লোপঃ দ্যা দীয়েপোঃপরযোর্নক্ষত্রষণে ঈপিচ। 

সৌরী। আগন্তী। চাতুরী। ট। ত্রয়ী।ঃ,ভূষণী। উ। বিছুষী। 
শ্রীমতী । ভবতী। খ। অপযনোনিতামৃ। পচন্তী। দিব্যন্তী। 

আদীপোঃ। তুদত্তী। তৃদতী। ভান্তী। ভাতী। ন। দণ্ডিনী। 
অর্ধতী। রাজ্জী। শুনী। মঘোনী। মঘবতী। খ। কল্তী। 
ক্রোষ্টী ৷ অঞ্চু। ,প্রতীচী প্রত্যন্ধী। তিরশ্টী। অমুমুঈচী। 

অদমুঈচী | উদীচী । বাহ। ভারৌহী। শ্বেতৌহী শ্বেতবাহী। 
শাল্যুহী। নদ। নদী। মতসী। গৌরী । 

যৌবনান্তবয়োহ্র্থাদহোড়াদেরতঃ | * 

যৌবনাস্তবয়োবাচকাদকা রাস্তাৎ স্লিয়ামীপ, গ্তান্নতু হোড়াদেঃ। কুমারী । 

ভৌলিক্যোঃ কৌড্যাদ্িপাঠাৎ ভৌবিক্যা ভৌলিকা! ইত্যপি। দ্রোশশব্দোংসুবাহিন্তাং 

নিত্যন্ত্রীলিঙ্গ;। ভোলিঙ্গি আলম্বি উন্দহম[লি ওুদ্গাহমালি ইতোতেষাং ফ্য্ন্তান। 

নূপোত্তমাদিতি সুবেণ প্রাপ্তস্ত ফে স্থানে যঙাদেশন্য বাধনার্থ; পাঠঃ। নক্ষত্র।ধাবিতি | 

রেবতী রোহিনী, নক্ষত্রমূ। অগ্রহায়ণ ইতিজ্। অগ্রেহায়ণো যস্তাঃ সা অগ্রহায়ণী। অধিকাৰ 

ইত্তি। অধিকারোইস্তাস্তা ইতার্থে অর্শআদিত্ব।দপ্রত্যযঃ। ততোৌহত্রপাঠাদীপ, অধিকাবী। 

কট ইতি। কটাশ্রোণিঃ। অশ্ববী রোগবিশেষ;| পুত্রশন্দো দুহিত্রর্থে নদ।দাস্তগত;। 

প্রয়োগতইতি | প্রী প্বীত্রীত্যাদয়; কীশীগী চা।দযশ্চ স্বপ্রায়োগঠ; স্বম 5গল নদাদান্তীত1: | 

এতদন্যে শিষ্টপ্রযে।গতঃ সর্ববসন্ম হাএব | 



৭৬ রৃহম্ুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

কিশোরী । বর্করী। বধুটা। চিরপ্টা। বধুট চিরণ্ট? শবৌ যৌবন বাচিনৌ। 

যৌবনান্তেতি কিম্। স্থধিরা। হোড়াদেস্ত। হোড়া,। বৎসা। কন্তা। অত- 

ইতি কিম্। শিশ্ুঃ। ৫ 

অনুদাত্ত্াস্তাদ্বর্ণৎ। ৮ 

অনুদদাত্তান্তাদ্র্ণবাচিনঃ ক্িয়ামীপ, স্তাৎ। কল্মাধী। শবলী। সারঙ্গী। 

অনুদাত্বাস্তাদ্িতি কিম্। কৃষ্ণা । কর্পিলা। ধবর্ধী। 

ষণান্ত বেপি নায়নঃ শকল।স্তলোহিতাদেস্ত নিত্যম্। * ৫ 

ষ্াম্ত নায়নঃ স্তাদ্ব। ঈপি পরে। শকলাস্তলোহিতাদেঃ পরস্ত ফ্স্ত 

নিত্যম্। ন ইৎ। গা্্যাযণী। বাতস্তাযনী। পক্ষে গার্গী। বাৎসী। লৌহিত্- 

যনী। কাত্যাযনী। শকলান্তু লোহিহাদি গর্গাদৌ জা হব্য:। | 

আন্ুর-মাওুঁক-কৌরব্যাণাং ডায়নো বা। ৯ 

এবাং ভায়ুনো। বা দ্যাদীপি পরে। ওই২। আল্গুরায়ণী। মাগুকায়নী। 

কৌরব্যায়ণী | অতএব কৌরব্যাদীপ্ বা। পক্ষে আন্ুরী। মাগুকী। কৌরব্া 

কৌরবী সেনেতিতু ইদমর্থে ফাদীপ্। 

পহ চ্-খসাদ্নে| রভীব্বাতু ছে। ৪। ১। ১৩ (১) 
াদচঃ খমাচ্চ বিছিতাদ্দন ঈপ. স্যাৎ। বনো। রঙচ স্তিয়ামৃ। 

ছে তুবা। অবাবরী। ধীবরী। হরিদৃশ্বরী। বনুধীবরী। বন্ুধীবা। 
স্নশ্োধঃ সখখ্যাদিদামবয়োহর্থহায়নাদ্ধে। ৪ ১। ১৪ 
উধনঃ সঙ্গাযাপূর্বরাভ্যাৎ দামবয়োহর্থহায়ণাভ্যাঞ্চ ঈপ, 

স্যা্ধে। সস্য চনঃ। গীনোধী । দিদান্মী। দ্বিহায়নী গৌঃ। 
জাতেরতোহস্ত্রীযুঙ-সং-কাও-প্রাক্-প্রান্ত-শতৈকা দিপুঙ্গ- 

মং-ভন্ত্রাজিনৈক-শন-পি গাদিফল-নাদিমূলাং। ৪1 ১। ১৫ 

জাতিবাচিনোহকারাস্তাৎ স্ত্রিয়ামীপ, স্যাং। নতু স্ত্রী- 
শা িশীশশী ্ াশ্া্ীীটিতি আ্পার্পান 

২। ণহজিতি। অক্ব্ঠীপে।বেকযে।গেন বিধানাৎ ঈপনিসয় এব রও তু 
তুদন্ড|ম গঙ্গেপি। | 



সীপ্রত্যয়পাদঃ। ৭৭ 

যুঙাদেঃ । ম্ৃগী। হতমী। শীতপাকী। ্্ীযুঙাদেস্ত। মৃক্ষিকা। 
বৈশ্যা। সংপুঙ্প। |, যঘফল] | অমূলা । জাতেঃ কিমৃ। মন্দ । 

আকৃতিগ্রহণা জাতি লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বতাক্। 
সক্দাখ্যাতনিগ্রহ্া। গোত্রপ্চ চরণৈঃ মহ। ৪। ১। ১৬ 

গাগী। কঠী। কৌথুমী 
নৃজাতেরিতঃ | ৯ * 

মনুষাজাতেরিকারান্তাৎ শ্রিাশীপ্ স্যাৎ। দাক্ষী। ওদমেয়ী। রি 

রিতি কিম্্ তিস্তিরিঃ | 

গুণাদ্বোহতে| হখরুমোডঃ। ৪ ১। ১৭ 
গুণবাচকাদুকারান্তাৎ ক্্িয়ামীপ, গ্যাা। নতু খরোঃ 

ম্যোওস্চ। মৃদ্বী মৃদুঃ | খরুস্যোওস্ত । খরুঃ | পাণ্ডঃ। গুণাং- 
কিমৃ। ধেনুঃ। 

সন্ত নিবিশতেহ পৈতি পৃথক্জাতিযু শ্যতে। 

আধেয়শ্চাক্রিয়াজশ্চ মোহুসত্তপ্রক্ৃতিগুণঃ 181 ১। ১৮ 

পাচ্ছোশাদি-স্বাঙ্গেতোহক্ে ব1। ৪। ১। ১৯ (১) 

পদঃ শোণাদেঃ স্বাঙ্গাদিকারাস্তাচ্চ স্ত্রিয়ামীপ্ স্যাদা। 

নতু ক্তেঃ। ত্রিপদী ত্রিপাৎ। শোনী শোণা চণ্ডী চণ্ডা। বিশ্বোঠী 
বিদ্বোষ্ঠা । | 

স্বাঙ্গং স্যাদদ্রবৎ মূর্তং প্রাণিস্থমবিকারজমৃ। 

দৃং তত্রাইতংস্থমপি তদত্তাদূশি চ স্থিতং 81 ১। ২৭ 
বহুম্বেদ! জরনত্বাং। স্ুজ্ঞানা অমু্ত্বাং। স্ুমুখা শালা 

অপ্রাণিস্থত্বাৎ স্থশোফা৷ বিকারজত্বাৎ। স্তুকেশী স্থকেশা রথ্যা। 

১। পাদ্দিতি। যাদৃক্জীতীষস্য প্রতিষেধো বিধিরপি তাদৃক্জাতীয়স্যেতি স্থায়াৎ 

কত্প্রত্যয়সাক্তের্জনাৎ কৃত্প্রতায়াস্তাদেব ইকাবাস্তাদীপ স্যাং। তেন সগন্ধিঃ কন্তা 

যুবজানিধ্যক্তিরিতাদে নস্তাত। 



৭৮ বৃহন্মুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ । 

অপ্রাণিস্থস্যাপি প্রাণিনি দৃষ্ঘত্বাং। স্ুস্তনী সুস্তনা প্রতিমা 

প্রাণি ' প্রানিসূশে স্থিতত্বাৎ। রাজী, রাজিঃ। ততেম্ত 
বৃদ্ধিঃ। মতিঃ| , 

শোণঃ কপাণ-কল্যাণো পুবাণঃ কমলোহয়ঃ। 

বিকটোদার-চণ্ডাশ্চ সাধারণ-বিসঙ্কটো ॥ 

সহায়াইরাল-ভরুঞ্জ বষ্টি-বস্ত] তিবস্তিমাঃ । 
অঞ্চত্যহস্কত্যইংহতয়ে বরধাভূর্ভেকযে[ফিতি ॥ 

বিশালশ্চেতি শোণাদ্যা অন্ঠেপি স্ুযুঃ প্রযোগতঃ। (১) 

গ্রচ্ছগলাদ্যোষ্টান্ত্রত্যাং নিত্যং নামি ।%  * 

প্রপূর্বাদোষ্টৎ ছগলপুর্ববা দ্াচ্চ স্বাঙ্গাদীপ্ স্তান্নিতাং সংজ্ঞোন্াম্ ৷ প্রোর্ঠী। 

ছগলাম্ত্রী। *ঃ 

কবর-শর-বিষ-মণিভাঃ পুচ্ছাৎ। * 

কবরাদি পূর্ধ্বকাৎ পুচ্ছাদীপ্ স্যান্নিত্যম। পৃথক্ যোগাম্নাম়্ীতি নিবৃত্তিঃ। 

কবরপুচ্ছী। (২) শরপুঙ্ছী। বিষপুচ্ছী। মণিপুচ্ছী। 
পক্ষাচ্চোপমানৎ । ১ 

উপমানপূর্ব্বকাৎ পক্ষাৎ পুচ্ছাচ্চ ঈপ্ ম্যান্িত্যম্। * 
উলুকপক্ষী। উলুকপুচ্ছী । 

ন সহ-নঞ.বিদ্যমানাদিস্বাঞ্গাৎ। * 

সহাদি পূর্ববকাৎ স্বাঙ্গাদীপ, ন স্যাৎ। সকেশা। অকেশা | বিদামানকেশা | 
অনাসিকোদরাদ্বহবচঃ। * 

নামিকোদরবর্জাদ্বহ্বচঃ স্থাঙ্গাদীপ্ ন স্যাৎ। পৃথু্জ না । মহাললাট!। 

সুবদন1। অনানিকোদরেতি কিম্। তুঙ্গন'দিকী তুর্গনাদিকা। কৃশোদরী 

ক্কশোদরা। 

অজজ্বোষ্ট-কর্ণশূঙ্গ ্-দস্ত-গাত্রান্তর-পুচ্ছাৎ,স্যোউঃ। ৯ 

ভজ্ঘার্দিবর্জাৎ স্যোওঃ ্বঙ্সাদীপ ন স্যাৎ। সুনে । সু গুল্ফ। | অঙজজ্বে: 

১। যষ্টি বন্তেোঃ ক্তান্ত্যত্।ৎ অঞ্চতি অঙ্কৃতি অংহতীনাং তিবস্তত্া দপ্রপ্ত্যা শেনাঁদৌপাঠঃ। 

হ। কবরং চিত্র: পুচ্ছং যস্তা; সা কবর পুচ্ছী মযুরী। 



স্্রীপ্রতায়পাদঃ। ৭৯ 

ত্যা্দি কিম্। দীর্ঘজঙ্ঘী শীর্ঘগ্জ্য। | রক্ষোঠী রক্তোঠ।। চারুকর্ণী, চারুকর্ণ।। 
তীক্ষশূঙ্গী তীক্ষশূঙ্গা। চার্নী চার্বঙ্গ!। সমদন্ত্রী সমদন্তা। স্থুগাত্রী সুগাধ1। 
স্থান স্থলান্ত্া। কল্যাণপুচ্ছী কল্যাণপুচ্ছ!। | 
ক্রোড়-খুর-বাল-শফ-গুদ প্রোথ-গল-ভগ-গ্রী বাক র-ঘোণা-শিখা-ন।স।-শিরো- 

ভুজেভাঃ | % 

এত্য ঈপ্ নস্যাৎ। সুক্রোড়া। চতুভূ'জা। 
স্বা্গসযুদায়ান্তাৎ । ১ 

স্বাঙঠমুদায়ান্তাৎ স্্িয়ামীপ্ ন স্যাৎ। কল্যাণং পাণিপাদং যস্াঃ সা 

কল্যাণপাণিপাদ।। অস্বান্গ সমুদায়ান্তান্ত, কল্যাণং [ব্দামানং সথখং য্যাঃ 

সা কল্যাণবিদাম্ানন্খী। 
ন মুখ-নখান্নাম্ি। * (১) রর 

আভামীপ নস্যাৎ সংজ্ঞায়াম্। শূর্পনথ। গৌবমুখ। নামীতিকিম্। 

সুমুখী। তাঅনখী কন্তা। 

ধা ক্রীতাং। ৪। ১। ২১ 

ধাং পরম্মাৎ ক্রীতাদীপ স্যাৎ। ধনেন, ক্রীয়তে স্ব 
ধনক্রীতি। (২) ' 

ক্রাদল্পে | ৪। ১। ২২ (৩) 

ধাদিত্যেব। অন্রলিন্তী। অভ্রেণ লিপ্যতে ম্ম। 

শ্বাঙ্গাদ্ধে। ৪1১। ২৩ 

স্বাঙ্থাং পরো হে স্থিতো ষঃ ক্তত্তম্মাদীপ জ্যাং। 
শগ্ভিন্নী। 

নজাত.মিত-কৃত-গ্রতিপন্নেভাঃ | * 
০ 

১। নমুখেতি। নেতি পুনগ্রহণ মছবৃত্তি নিবৃত্তার্থম্। 

*১। ধনেন জ্রীয়ত ইতি বাক্যদর্শনাৎ যত্র শ্াছ্াংপত্তেঃ প্রাক সমাসন্তপ্রেব ঈপ। 
তেন সাহি তসা ধনক্লীতা ইতাত্র নস্তাৎ। তত্রধনেন ক্রীত। ধনক্রীতেতি স্তাছ্াৎ পান্তেঃ 

পরং সমালঃ | এব মুহববাপি। 

৩। অল্পইতি। ধস্যারড়ে ইতার্থঃ। জত্রেগ অল্লেনাত্রেণ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। 



৮০ বৃহন্ুুপ্ধবোধব্যাকরণম্ | 

বাঙ্না$ পরেভ্যো জাতাদিত্য ঈপ্ ন স্যাৎনন্তর্গাতা। স্তনজাতা। 

বা চ্ছন্নাজ্জাতেঃ। ৪ ১। ২৪ /* 

আচ্ছাদনজাতিবর্জ্জাজ্জান্তিবাচিন; ' পরাদ্ধে স্থিতাং 

ক্তাদীপ, স্যাদ্বা। 

ইক্ষুভক্ষিতী ইন্ষুতক্ষিতা। ছন্নাত্ বস্তচ্ছ্না। 

পত্যামপালকান্তাংৎ। ৪1 ১। ২৫ (১) 

পুংবাচকাদপালকান্তাদীপ, স্যাৎ ভার্্যায়াম। গোগী। 
পালকান্তাত্ত, গোপালিকা। 

বক্-রু- ভব-সর্ব্-মৃড়েন্দ্র-বরুণাদানও.চ 1781 ১1২৬ 

এভ্যঃ পত্র্যামীপ স্যাত্েষামানঙ 5 । ব্রস্কাণী। রুদ্ৰাণী। 

মাতৃলোপাধ্যায়-ক্ষত্রিয়াচার্ধ্য-দূর্্যার্্যাদ। ৷ ৪1 ১। ২৭ 

এভ্য ঈপ, আনঙং চ বা ফ্যাৎ। মাতুলানী মাতুলী। 
অন্যেত্বীপমপি. বিকল্পয়ন্তি। তদা মাতৃলেত্যাদি। তদ্াশব্দ 

ব্যবস্থাপ্যমৃ। আচার্যযানী | অত্র ন ণত্বমূ। 
অত্রব্যবস্থাস্তরম্ বঞ্তব্যং | ৮ 

পত্বামা চার্য্যান্লিত্যং মানউীপ,। * (২) 

আচার্ধ্যানী। ন্বয়ং ব্যাখ্যাত্রীতু আচার্ধা| সামান্যত আবেব। 

অর্ধ্য-ক্ষত্রিযাভ্যাং স্বার্থ এব সানডীপ, বা। * 

অর্ধযাণী অর্ধ্যা। ক্ষত্রিযাণী ক্ষত্রিয়।। পত্রযান্ত সামান্ত ্ ত্রাদীবেব। 

ক্ষত্রিয়ী। অর্ধী। 
হূ্য্যস্যাদেবতায়াং পত্ব্যামীবেব নান, | দেবতায়ীন্ততাবেব।৯ 

হুরয্যস্য পত্বী অদেবতা রী । হৃর্ধযাখৃমানবপত্বী হূর্যাদেবস্য.মান্ুষী পত্থী 
কুম্তীবা। দেবতায়াস্ত সুর্যস্য পত্বী দেবতা সূর্য্য । | 

১। পত্তা মিতানেন পুংবাঁচক।দিতি লভ্যতে । তথ! পালকান্ত বর্জনাদকা রান্তাদিতি 
| 

২। সানঙিতি কেবলেপ নিষেধার্থম্। 



/ স্্রীপ্রতায়পাঁদঃ। ৮১ 

উপাধ্ায়াৎ স্বর্থে আবীপৌ | * ্ 

স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রী উপাধা।মী উপাধ্যায়।। উপাধায়স পত্রীতু উপাধ্যায়ানী 
উপাধ্যায়ী। ঢু 

বৃষাকপ্যগ্রি-মনু-পৃতক্রতু- কুসিত- -কুদিদাদৈও চ 1৪1 ১।২৮ 
এভ্যঃ পত্যামীপ্ জ্যাং তেষামৈওচ। দির | 

অগ্নায়ী। মনায়ী। 

নারী-সখী-যবানী-যবনানী-হিমান্যরণ্যানী-মনাবী- চি 

্তর্বত্রী-পত্রী-ভাজী-গোনী-ন]শী-্থলী কু্তী-কালী-কুণী কামূকী-ঘটী- 
কবরী-নীল্যশ্িশ3। ৪। ১। ২৯ 

এতে ঈবন্ত! নিপাত্যন্তে। 

নিপাতোস্বর্থবিশেষে | নৃনরয়ো জ্াতৌ | নারী । সথী বয়ন্তা। (১) ছুষ্টে। 
ধবো যবানী। যবনানাং লিপি ধরবনানী। হিমানী হিমসংহতিঃ। মহদরণ্য- 

মরণ্যানী। মনোঃ পত্রী মনাবী। পতিরস্তাস্যাঃ পতিবন্ত্রী সভর্ভুকা। অন্ত্র 

পতিমতী পৃথী। অন্তরস্তি গর্ভোহস্যা অন্তর্বত্রী অন্থত্র অন্তরস্তি ঘটোহসা। 

অন্তর্বতী শালা । পত্তী পত়ুযর্যজ্ঞেন সংযুক্তা। অন্থাত্র পতিরিয়ং গ্রামপ্য। ভাজী 

পক্কা। অন্তাত্র তাজা। গোণী ধান্।দিবহন পাত্রম্। অন্তত্র গোণা। নাগী 

স্থলা। নাগশবোহত্র গুণ বচনঃ। অন্তত্র নাগা দীর্ঘা। (২) স্থলী অক্ত্রিমা ভূঃ। 
কৃত্রিম তু স্থল! । কু্তী পাত্রম্। অন্তত্র কুণ্ডা জারজ।। কালী কৃষ্ণবর্ণা। অন্যত্র 

কাল! বধিরা। কুশী লোহ বিকারঃ। অন্াত্র কুশা।' কামুকী মৈথুনেচ্ছাবতী। 

অন্তত্র ধনস্য কাঁমুকা। ঘটা অল্লে৷ ঘটঃ। উপলক্ষণ মেতৎ । 

মৃণাল্যাদযোগ্যন্নত্বে ইতি বন্তব্যমূ। » 

১। সথি শর্দসা ইদস্ততেপি ঈপোনিতানার্থং গ্রহণম্ । 

২। নাগশবঃ ম্বশক্যার্থগজগতস্থো ল্য গুণযোগ।ৎ স্বশক্যার্রসর্পগতদৈর্ঘ্য গুণযোগাচ্চ স্কুলে 

দীর্ঘেচ বন্তস্তরে বর্ততে। তত্র যদ স্োল্যগুণবত্যাং কপ্যাঞ্চিদ্বর্ততে তদৈব তন্মদীপ 

স্যান্্তু দৈর্ধ্যগুণবত্যামিত্য।শয়ঃ। গজাদিজাতিবাচিনস্ত জ।তেরত ইত্যমেনশৈর ঈগ, নাগী 

করেণু নাগী কাদ্রবেয়ীতি। 
৬ 



৮২ বৃহন্ুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

অন্নত্ববিবক্ষায়াং মৃণাল্যাদযোপি নিপাত্যন্তে ॥ 'মৃণালী। বংশী। মঠী। 

ছত্রী। মৃণাল্যাদয় ইতি 'কিম্। আল্লোবৃক্ষঃ বৃক্ষক। মৃণাল্যাদিরাকতিগণঃ। 

কবরী কেশ বেশঃ। অস্থাত্র কবরা চিত্রা । ৃ 
নীলাৎ প্রাণ্যোষধ্যোঃ। * 

গে নীলা । ওষবী নীঁলী। অন্ত্রনীল1। 
সংজ্ঞায়াং বা । * 

'নীলী নীলা । তন্নামী কাচিদোষধা। 

অশিশ্বী শিশুনা বিন! জায়! । অন্াত্র অশিশুঃ। 

সমানৈক-পুত্র-মপিগ-বীর-ত্রাতৃভ্যঃ গতিঃ,পত্রীহে। * 

সমানাদিপূর্বকস্য পত্যুঃ পত্রী নিপাত্যতে । সমানঃ পর্তিরস্যাঃ মগড়ী। 

একপত্বী। পুত্রপত্বী। সগিওপত্বী। বীরপত্রী। ত্রাতৃপত্রী। সমানপতিরেক 

পতিরিত্যাদি মাভৃং। হে কিম্। একপতিয স্ত্রী গ্রামসা। 

অন্থস্মাদঁ। ৮ 

সামানাগ্ন্তম্মাৎ ,পরগ্য পত্াঃ পত্রী বা নিপাতাতে। (ন্্ধাং হে। বৃদ্ধঃ 

পতিরস্য! বৃদ্ধ পত্রী বুদ্ধপতিঃ ॥ স্ুলপত্রী স্থলপতিঃ ৷ হে কিম্ অতিপতিঃ। 

পাণিগৃহীতী উায়াম্। ৮ | | 
পাণিগৃহীতোহদ্যাঃ পাঁণিগৃহীতী জায়! । 

পদ্ধতী-শক্তী-যুবতানডাহী-শ্বেন্তেণী_হরিণী ভরিশী-রোহিনী 

. লোহিম্যসিরী-পলিকেণা বা। ৪। ১ (৩) 

এতে ন্পাত্যন্তে'বা। 

পক্ষে পদ্ধতিঃ । শক্তিঃ। যুনী। অনডূহী | শ্বেতা। 
এতা।। হরিতা। ভরিতা। রোহিতা। লোহিতা। অমিতা। 

পলিতা। অসিরী অবৃদ্ধ!। পলিক্ধী বৃদ্ধ 

৩। পদ্ধতীতি। অত্র যুবতিশবে। ভ্ধস্বান্তঃ। যুবন্শব্ধাত্তি পিপাত্যতে। তদস্তা- 

দীপেপিবিকল্পেন শিপ।তন।ৎ যুবতী সুবতিরিতি দৈরূপ্যম। তিগ্রত্যষাভাৰ পঞ্ষেতু ষুনীতি 
নাস্তা ন্নিভাদীপ, সাঙ। 



স্ত্রীপ্রত্যয়প দঃ । ৮৩ 

ঈশ্বরীচেতি বক্ব্যম্ 
পক্ষে ঈশখবর। | রর 

ন মন্-সঙ্ঘযা-স্বঅজাদেঃ । ৪1১ (১) 

এভ্য ঈপ্ ন দ্যাং। সীমা । পঞ্চ । স্বলা। মাত । অজা। 
বালা। নেগীাত্যুক্তেঃ যাবতী । বহ্বী। 

স্বঅদিঃ স্যাৎ স্বস1 মাতা তিআো যাতু ননান্দরৌ। 
* চতজ্ে। ছুহিতা চৈবমন্যোপি স্যাৎ প্রয়োগতঃ ॥ 

অজাদ্যাঃ স্যুরজ| বিপ্র! হৃধিকাশ্বা পিগীলিকা। 

কোকিল পরপুষ্টান্যপুষ্ঠা পর ভভৈড়কা। ॥। 

চট কা বর্ভকা শূদ্রা বড়বা চেতি জাতিযু। 

পত্মা।ং বালোত্তমা জ্যে্ঠ। ক নিষ্ঠা মধ্যম তথা || 

টকারেতস্থ তু কিংঘত্তদ্হুভ্যঃ পরতঃ করঃ। (২) 

পুর্[পরাদ্ধায়ন্শ্চ হানশ্চান্তে গ্রযোগতঃ ॥ (৩) 

ষ্ান্তষাবটযঙঃ | ৮ | 

ষ্যান্ত।ভ্যাং যকা রান্তাবটাভ্যাং আদিষ্টবতস্!চ্চ বা নসাৎ। গোকক্ষ- 

স্যাপত্য স্ত্রী গৌকক্ষা'। পৌতিমাধা| | শার্করাক্ষা!। আবটা|। গর্গাদি- 

ত্বাৎ ষ্তাঃ। করীবস্যেৰ গন্ধে যপা করীষগন্ধিঃ। তসাপত্যাং স্ত্রী কারীষগন্ধ্য। 
কৌম্দগন্ধা। শেবত্বাথঃঃ। রূপোন্তমাদিতি তপ্য যউ। বাবাহা। 

বালাক্যা। অনন্তত্বাৎ ফিঃঃ। রূপোত্তমাদদিতি তস্য যউ্.। পৌণিক্া। 

মৌধর্ধ্যা । গোত্রাবয়বাদিতি ফে্যউ। দৈবযক্ঞ্য। | শৌচিবৃদ্ধা। | দৈব জাদে 

রতি ফের্য ও.। 

উতোহ ঘুঙ. রজ্বাদেন্প্রাণিজাতেরূপ্। ৪। ১। ৩২ 

িয়ামুকারান্তা২ নৃজাতেরপ্রাণণ [জাতেশ্চ উপ্ স্যাৎ। নত 
সপ িশাশীাীশীশীীিিিহিশিশীশীপিশ তা) 

41 নমগ্লিতি | অত্র মনন্তা দীপ নিষেধোবভত্ীহেরিতরতর । বহুত্রীহৌ তু ঈপচাস্বস্যাদিতি- 

বিশেষবিধে বিষয়ত্বৎ। তেন বহুসীন্নযাবিত্যাদি। 

২। কিমিত্যাদি | কিস্কব।। যতকবা। তংকনা। বহুকবা। 

৩। পুর্বাপরেতি। পুর্বহামণা মপবহ।যণ। | পুন্ণহাগা অপবহণা। 



৮৪ বৃহনুগ্ধবোধব্যাকরণধৃ। 

যুডো রন্ভাদেশ্চ। কুরঃ। কর্কন্কঃ। শ্লিণিজাতেম্ত ধেনুঃ। 

যুঙ্রজাদেন্ত অধ্বযু[ঃ। রজ্জুও। হনুঃ। ॥. 
রজ্জর্হনুরু; ৎসঃ ব্বুকু€ ্ লাযুরজাদিরীদৃশঃ | 

বাম-লক্ষাণ-শফমহ-সহিত ঘংহিতোপমানাদুরোঃ | 
৪1 ১। ৩৩ 

চি 

' বামোরঃ। রভ্তোরঃ | 

বাহ্বন্ত-কমণ্ডলু-কদ্রভ্যে। নামি । »* 

বাহ্বন্তাৎ কমগুলুকক্রভ্যাঞ্চ স্িয়ামুপ্ স্যাৎ সংজ্ঞায়াম্ তদ্রবাহুঃ। 

মদ্রবাহূঃ। কমগ্ুলূঃ ত্নাস়ী কাচিত। কদ্ধ নাগমাতা। লামীতি কিস্। 

ৃন্তবাহুঃ | . 

তন্বাদের্বা | ৪1 ১। ৩৪ 

তন্ঃ তনুঃ | চগ্চ,ঃ চু) | 
তনু: কুরুরতাক ন্গকন্ুপ্রিঘঙ্গবঃ। 
গঞ্,কুহ্বিতি গ্রোকা তথ্থাদৌ সরযুস্তথা। 

শব; 1 ১৯ 

শ্বশুরস্য পত্রীতার্থে শ্ব্ধরি তুবন্তং নিপাত্যম্ । 

॥ ইতিস্ত্রীতাপাদঃ ॥ 
ল্যর্থসন্দধ[ক্তার্থে প্র $8181515) 

লেরর€৫ধে সন্োধনে'ত্যৈরুক্তার্থে কে মতি চ জী স্যাং। 
কষ্ট; | শ্রীঃ। জ্ঞানমূ। হে বিষ্কো। 

১। ল্যর্থেতি । অত্র সুত্রে উত্তার্থেতি সামান্যতো নির্দেশ বৃত্ত তোরিতি প্রতায 

মাজোপাদানমুপলক্ষণম্। তেন জ্ঞাতবামঃ। বিষ্কৃক্ষোহপি সংবদ্ধা স্বয়ং ক্ষেতুমসাম্প্রতম্। 

মনস্িগহ্হিতঃ পম্থাঃ সমাবোঢমস।প্রতমিত্যাদৌ সঙাসাবায়া্তা।মুক্তার্ধেঃপি প্রথমা । এবং 
কেইতি কারক মাত্রোপাদনধোপলক্ষণম্। শিবে! দেবতা যস্যামৌ শৈবঃ পীতমন্রং যসাসৌ 

পীতাম্বর ইন্তাদৌ মক্বদ্ধিন্বাক্তেপি প্রথম! ইতিবোধাম্। তথাচাহঃ॥ যন্মিন্ বাচেে 

বিধীয়ন্তে ত্যাদি তব্যাদি তদ্ষিত।:। সমাসৌ। বা ভবেও মত্র দ উক্ত: প্রথম] ভবেদিতি | 

4 



কারকপাদঃ। ৮৫ 

শর্ষ হর্চো দদীবনঃ পাতা দানীয়ঃ প্রভবো লয়ঃ | 
কণ্ধাক্রিয়াবিশেষধাভিনিবিশাধিশীও ্থাসন্ধ্যুপাবলভৎ টং 

ঘা 18110) 
 কার্ধ্য ক্রিয়াবিশেষণমতিনিবিশাদের্ডৰ ঢসংজ্ঞং স্যাং 

তত্রচদী। | 

, রাম নমতি সানন্দং ধর্ানতিনিবিশ্য সন্। 
শ্রীশোহ, ধিশেতে হহিমধিঠিতো। হব্ধি- 

মধ্যা্য ঘোঁষং মথুরামনূষ্য | 
যো৷ দ্বারকামধ্যুষিতো বিৰুগঠ- 
মুপাবমচ্চাবসতাং সহ্কনঃ | 

দেশাধ্ব-কাল-ভাবহ বাহটৈঃ। 91২5 "২ 
অটৈধুভিষে্ধোগে এতে ঢসহজ্ঞ| বা সু, 
নদীর্বনেষূ চোষিতৃ। ক্রোশাননলেষছর্নিশি । 
হ্রমিতু। প্রিয়ানীতিৎ রামোরক্ষোবধে স্থিত; ॥ 

২। কর্ধক্রিয়েতি । অত্র উপপূর্ধস্য বসধাতোরনশনার্থদ্যাপি গ্রহণম্। ভেন বিকু- 

মুপাবসদিত্যাদিবৎ একা দশ্য,পোষ্যা উপোধষ্যরজনীমেকামিত্যাদীনামপ্ুপপত্তিঃ। তীর্থে 

উপবসতি গ্রামে উপবসতীত্যাদৌতু অধ্যাহর্তব্যবসন্গিত্যসা তীর্থাদিরধিকরণম্ উপবাসসাতু 

ত্রিরাত্রাদিকং কর্শা। তদুক্তমূ। বসতাবপ্রযুক্েপি দেশোহধিকরণং মতম্। অপ্রধুক্তং 

ক্রিরাত্রাদি কর্ন চোপবসেঃ স্মতমিতি। একাদশ্য।মুপবসেদিত্যাদি প্রযোগন্ত কালদ্যাধিকরণত। 

নাস্তীতি মতানুসারেণ। তথাহি কেচিৎ কালস্য ক্রিয়াতিরিক্তত্ববাদিন; । কেচিচ্চন্দ্রাদি 

্রিয়ান্বরূপত্ববাদিনশ্চ প্রসিদ্ধাঃ। তত্র জিয়াতিবিক্তত্ববার্দিমতে কালোহি জগদাধার ইত্াক্তেঃ 

কঞ$্লসাধিকরণতাসম্ভবাৎ অন্য কর্মত্বমপি হুঘটম্। ক্রিয়ান্বরূপ হবাদিমতেতু ক্রিয়ায়া; 

ক্রিয়াস্তরাধিকরণত্বান্ুপপত্তেস্তন্মতাবলম্থিনঃ স্থতরাং কারে সপ্তমামের প্রযুঞ্জতে। যদ 

কলাণেং ভিনিবেশঃ পাপেহভিনিবেশ; গৃহে হথিষ্ঠানমি গাদিব২ কৃচ্দিপবাদবিষঘে পাংসর্ে 

ইভিনিবিশতে ইতিনায়াদেকাদশামুপবসেদি হাদি প্রাযোগোপুযপপাদাঃ | 



৮৬ বৃহনুদ্ধবোধবাকরণমূ। 

সদাহ্ধবাদি ব্যাপ্তো সর্ষঃ সিদ্ধে তু ধাবু। ৪1 ২।৪ 
সর্বৈরধ্ভির্যোগে, অত্যন্তনংষোগে খধ্বাদয়ো নিতাৎ 

হজ্ঞা; স্থ্যঃ। অর্থসিদ্ধে। তু ধমৎজ্ঞাঃ | ' 

ভূতোঃ কৃষ্কোহন্বিতঃ ক্রোশৎ মামো গুরুগৃহে স্থিতঃ। 
গুরূপদেশং নিভৃতে| মাভ্যামধ্যৈ বাঙয়মূ। 
ঘোহ কৌ ঞেঃ শব্দাশন গতিকজ্ঞার্থাচ-গ্রহ-দুশ-শরোর- 

খাদৃ-নী-ক্রন্দায়শব্দায় হ্বাদাহ সুতঘবহাহহিৎসাতক্ষো। হ-ক- 

মাভিবাদি-দৃশস্তবাঁ। ৪1২। ৫ (১) " রঃ 

অঞ্যন্তানাৎ শব্দাঞ্থুদীনাৎ যো ঘঃ সঞ্যন্তানাং ঢং ম্যাং। 
নতু খাদাদেঃ | ভাদেস্তব]। 

গেয়মধ্যাপয়দেগাপান্ যাজ্তিকাননমভোজয়ৎ। 

স্বধামাগময়চ্ছব্র,ন তক্তাং অত্বমবোধয়ং | 

র্লাস্থাগয়দিধু বেঁদানগ্রাহয়দিধিমূ। 
দৈত্যা নদর্শয়চ্ছক্তিং বেণুমশ্রাবয়চ্চ গাঃ। 

খাদাদেস্ত 

রক্ষাত্দ্যখাদয়দ নায়য়দৃদ্ধ লোক- 
মাত্রন্দয়ৎ কপিভিরায়য়দাণ্ড রাম?। 

১। ঘোহ ঞ্ো। ঞেরিতি। অত্র শদার্থ। উচ্চাবনার্থা;। তেনা ধাযনার্ানাং নান 

বদতার্থানাঞ্চ সংগ্রহঃ। অশনার্থা;। কগাদধোনয়নার্থ?। তেন তক্ষণার্থা; গানার্থাণ 

গৃহীতাঃ। গতার্থাঃ পাদবিহরণার্থাঃ | তেন গমনপ্রবেশনাবোহণতরণপ্রাপনার্থাঃ পরিগৃহীতাঃ। 
জঞার্থাঃ জান দামানাত্থ। জনবিশেষার্থশচ। তেন বুদ্ধার্থন(মিব শ্বাণ ম্পর্শন রঈনানুমিতা- 

দীনামপি গ্রহণম্। দৃশশ্রেঃ পুনরুপাদানস্ক অর্থান্তরেপিপ্রাপ্রার্থম | ক্ষচিদন্তরপি স্যাৎ? 

শূরসেনং পৌরুষং ভাজয়তি। মুক্তাজালং চিরপরিচিতং তা।জিতো দৈবগতা|॥ দেবদস্তং 

শতং দাপয়তীত্যাদৌ। অকর্শকঃ ক্রিয়াব্যাপ্যকরহিত;) ধাতুনাং হি ক্রিয়াবাযপ্য 
কন্দণৈব সক্ুক হব্যবহারঃ। 



কারকপাদঃ। ৮৭ 

শন্দায়ীন পুমজুহবদাদয়চ্চ 

শৈলাগবাহয়দভক্ষয়দিইভক্ষ্যমূ॥ 

মারথিঘ হিৎসার্থয়োস্ত, 

বাহানবাহয়ৎ পার্থমরীৎশ্চাভক্ষয়দ্ধরিঃ। 

শৈলানহারয়ৎ কীশানৃক্ষৈ রক্ষানজীহরৎ ॥ 
কপীনকারয়ৎ দেতৃৎ বানরৈরপি রাঘব$। 
স্মাভিবাদয়তে বৃদ্ধান্ জানকীৎ লক্ষণেন চ। 
সীতাৎ রামেণচাত্সানমদশয়িত লক্ষ্মণ । 
যাচ্ঞার্যদুহ-চি-প্রচ্ছ-রুধ-জ্র-শাম্-জি-নী- বছঃ 

হ-দগ্ডি-্রহ-কৃষ-মন্থ-মুষ্-পচাদ্যা ধবে। ছিঢাঃ।৪1২। ৬(২) 
তমর্থয়েহহৎ মোক্ষৎ যো গোপৈ ছুগ্ধি মছুগ্ধ গাঃ। 
ফলান্যবাচিনোদ্ ক্ষান্ বার্তা? পপ্রচ্ছ বলপবান্ ॥ 

রুরোধ গোকুলং গোগীরব্রবীচ্চ মনোহতরমৃ। 
গোপালানন্বশ/ৎ কেলিৎ তত্রাজধ্যৎ জিগায় তান্। 
বৃন্দাবনমনৈষীদগাস্তচ্ছিশৃনবহদ্ব জমৃ। 
জহারারণ্যমাভীরীদৈত্যান্ প্রাণানদণয়ৎ । 
জগ্রাহ ষন্ত্রনে! ভোজ্যমকর্মৎ পৃতনাৎ বলমৃ। 

মমন্থামৃতমন্তোধিৎ মুমোষ দিতিজাংশ্চতং॥ 

যোহসে। পচতি লোকানাৎ পুণ্যপাপত স্থখাস্তখমৃ। 

গেঃ ক্ুধদ্রহোর্ভম্। ৮ ৃ্ 

২। যাচঞার্ধেতি। অত্র নীবহহঞ।মেব স্য।দিত্বেন গ্রহণম্। তদম্যেষাস্ত যাচ|দৌ গ্রহণং 

মন্তব্যমূ| তেন নীবহহঞ।মেব মুখাকন্রণি কর্মুপ্র তায়; | অন্যেষাং গৌণকর্মনীতি বোধাম্। 

আদি পদ।ৎ বদত্যর্থান|ং গ্রহণম্। 



৮৮ বৃহন্যুগ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

গেঃ পবযোরনয়ে রং ঢং স্যাৎ। নৃপোহরীন্ ুকুধাতি । খলঃ স্ব।মিনং 

সংদ্রহতি।' নৃপেণারয়ঃ পরিজুধ্যন্তে। থলেন বাম সংদ্রহথতে। 

ধজে্টভে ধটে। ১ 

যজধোর্টতে ক্রমাত্ধঢসংজ্ঞে স্যাতাঁম্। পণুনা রু্রং যজতে। পণ্ুং রুদ্র 

দদ[তীত্যর্থ; | | 

দিবো ধহবা। ৪1 ২। ৭ (১) 

'দিবোধহ চৎ বা স্যাৎ। অক্ষরক্ষান্ দীব্যতীশঃ |, 

সা উাজকটাক ০৬৮৬ 
পরি মর্বতো-বিনর্ডেৎভি-পরি-প্রত্যনৃপদ্ মপধ্যধোহ্ি ভঃ। 

”.৪1২।৮ 

এভির্োগে দ্বী ফ্যাং। 
বীপ্ন্তাবচিহ্বেহভি স্তেষু ভাগে পরিপ্রতী । 

অনুস্তেযু সৃহার্থেচ হীনে হনূপৌ মতাবিহ।91২।৯ 
ধিক্ লেখকমীশ্বরাভক্তৎ সময়! মাধব রমা । 

নিকষ! গিরিশৎ গৌরী হা লোকৎ কেশবদ্িষিয্ ॥ 
কষ্চোহত্তরা ব্রহ্মশস্তু নাস্তরেণাচ্যুতৎ স্খমূ। 

দক্ষিণেন হরিং রূদ্রো! গোবিন্দমতি নেশ্বরঃ ॥ 

যেনেশৎ হরিরীশস্তৎ তেনেশমভিতোহ্চকাঃ। 
রামকৃফ্লাবুভয়তে। গোপেশৎ পরিতঃ পরে॥ 

১। দিবইতি । অত্র দিবঃ ত্রীড়নার্থস্যৈৰ গ্রহণম্। বশব্দপ্য ব্যবস্থাবাচিত)ৎ দিব? 

করণং সদৈব কর্সংক্ঞং স্যাৎ তত্র দ্বিতীয়াতু বাস্যাদিতি ব্যাখোয়ম্। তেনাস্য সকশ্মকত্খাতি 

দেশাৎ অক্ষ! দীব্যস্তে অক্ষাণাং দেবক ইত্যাদি সিধ্যতি। এবমকর্মাকত,ব্যবহীরাভ।বাং 

অক্ষ দৈবয়তে চ্ছাত্রেণ গুরুরিত্যাদৌ অগ্রান্তকর্তন কম্মতরমূ। কেচিত্ত, অস্মিন্ প্রকরথে 
“অনুজনো জ” মিতি হ্ুত্রং কঙ্পযিত্। রামমনুজ।তোহচ্যুত ইত্যাছাদাহবস্তি। অন্যেতু 

অমুপূরববদ্া জনধাতে। সৎ পূরবী করণপূরব্বকে জন্মনি বর্ঘমানভাৎ সকর্পক তুমেবেত্যাহঃ | 



কারকপাদঃ। ৮৯ 

প্রমথাঃ সর্মত; শর্ম্ৎ শর্্ম নেশার্চনৎবিনা। , 
মুক্তি নর্তেহচুযুতোপান্তিত ভূতংভূতয়ভি গ্রভূঃ ॥ 

তক্তে। বিভুমভি প্রাজ্ছে! গোবিন্দমভি তিষ্ঠতি। 
হরি পর্যতবল্ক্ষমী হিং গ্রতি হলাহলম্ ॥ 
বিষুমনবচ্যতে ভর্গঃ শক্রাদয় উপাচ্যুতসৃ। 
লোকানুপর্ু্যপর্ধ্যান্তেহধোহধোহ্ধ্যধিচ মাধবঃ | 

য।বত। মর্্যাদ।ি ভবিধ্যোঃ | 

মর্যাদ(য়ামভিবিবৌ চ বর্তদ্ানেন যাবচ্ছবেন যোগে দ্বী স্তাৎ। নদীং যাবদ- 

রণ্যানী। রথ্যাই যারদূষ্টো দেবঃ। অনয়োঃ রি যাবদেতে হনি গ্রাণ। 

স্তাবদাশা বিবদ্ধীতে। 

সাধন-হেতৃ-বিশেষণ-ভেদকহ ধৎ কর্তা ঘহ তরী 
1 8 | ২। ১৪ (১) 

নেব্ৈঃ পুণোন ভূষঘাতি্নান। দৃঃ শিবো জনৈঃ। 
অঙ্গিবিকার্্যঙ্গাৎ ;৯ 
যদক্গমঙ্গিনে। হাঁনিমাধিক্যং বা বিকারং জনঘতি তদঙ্গবাচিনস্ত্রী স্তাৎ। 

অক্ষ! কাণঃ। মুখেন ভ্রিলোচনঃ | পাদেন খপ্জঃ। পৃষ্টেন কুজঃ। 

গ্রকৃত্যাদিভ্যঃ | % 

গ্রকৃত্যাদিভান্ত্রী স্তাৎ। গ্ররৃতা স্বভগঃ। ধান্তেন ধনম্। গোরেণ গার্গ্যঃ 

জাত্যা বিপ্রঃ। স্বভাঁবেনোদারঃ | শ্বজপেণ প্রিয়ংবদঃ । প্রায়েশ বৈষ্ণবঃ। 

সমেন ধাবতি। সুখেন যাতি। কাত্ন্ন্েন পচতি বিশ্বজিত যজেত। প্রক্কত্যা- 

দিরাকৃতি গণঃ। 

সহ-বারণ-সমো নার্থার্থ-ব্না-পুথঙলানাদৈঃ। ৪1৯ । ১১২) 
*১। সাঁধনেতি | বিশেষণং বিদ্যমানম্ ভেদক্তববিদামানমিতানযোভেদঃ 

২। সহেতি। সহার্থশব্মযোৌগে অপ্রধান এব তৃতীয়েতিবোধাম্। প্রাধাস্থস্থ শব্দভিহিত 

ক্রিযাগুণদ্রবাসন্বদ্ধবত্থমূ। অপ্রধানত্বং পুনঃ শব্ধপ্রতীয়মানতৎসন্বদ্ধবন্ধম। যথা পুত্রেণ 

সহগতঃ পিতা । পিত্রা সহ স্লঃ পুরঃ। চৈত্রেণ মহ মৈত্রে। গোমান্ ইতাদে। পিত। 

১২ 
$ 



৯১০ বৃহম্মপ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

এভির্ষোগে তরী স্যাৎ। 
সহেশাহর্ট্মোহচ্যুতো৷ ভেদেনালং তেন সমোহস্তিকঃ। 
বিকারৈ রহিতঃ শস্তুঃ'তামর্থঃ শিবার্চযা। 
রীর্নেশেন বিনা শস্তৃঃ পুথক্ বিশ্বেন তত পুনঃ । 
ন নানা শুনা রামাদর্ষেণাধোক্ষজো হবরঃ ॥ 

ন সমার্থতুলোপমাত্যাম্।১(১) 

তুলোপমাভ্যাং সমার্থাভ্যাং যোগে ত্রী নস্যাৎ। 
গিরিশস্যোপমা নান্তি লক্মীপতে স্তলা। 

কালে ভাভ্তে বাঁ। ৪। ২। ১২ 

কালবাচিনে। নক্ষত্রাড্ে ত্রী বা স্যাৎ। 

রোহিণ্যামভবৎ কৃষ্ণ রোহিণ্য| সীচ্চ চও্ডিক| । 
মানাদীপ্সায়াৎ ঢে। ৪। ২। ১২ ১৩ 
শতং,শতং পয়োহপীপ্যঘংমান্ বিষুঃ শতেন গাঃ। 

দবিদ্রোণেন ভ্রীণাতি দিড্রোণয। পঞ্চকেন ক্রীণাতি 
পঞ্চকমূ। 

সংজ্ঞোহস্মুতী। ৪। ২। ১৪ 

সমরণাদন্যস্মিমর্থে বর্তমানস্য সংপূর্বস্য জানাতের্ে ত্রী 
বা স্যাং। 

দীনামেব ক্রিয়া গুণ্রব্যসদন্ধঃ শব্ধেনাভিঘীয়তে। পু্াদীনান্ত তৎ্মস্দ্ধঃ প্রতীয়তে নতু 
শবেনাভিধীয়ত ইতিপ্রধানত্বমূ। অপ্রধান 'এবেত্যমুজ পিত্রাদীনামপি সহশবোনানয়াৎ 
তৃতীয়। প্রসজোত। অত্র সহার্থে গমামানেপি তৃীয়। সাদিতাপি বেধ্যম্। যথা বৃদ্ধে। 
যুনাগতইতি। বুডুঙ এমেচেতিজ্ঞাপক।ৎ। আদাশবেন বর্ষেণাবর ইতিবৎ মাগেন পূর্ব; 
শাস্ত্রে কলহঃ। গুড়েন মি ইত্যাদি । 

১। নসমার্থেতি। তুলোপমাশবৌ যদা সদৃশাখোঁ তদা তাভাং যে।গে ন তৃতীয় কিন্ত 
্ঠেব। যদা তু তাবমাত্র পরৌ মাদৃশ্যার্থে বর্তমানো তদা তাভ্য।ং যোগে তৃতীয়! স্যাদিত্যর্থঃ। 



কারকপাদঃ। ৯১ 

২জানীষ সব্ীশাচ সংজানীহি ততঃ শিবমূ। ূ 
সন্দানে! ভেহ্ধান্মে নিত্যম। ৪1২১৫ 
সংপূর্বত্য দানঃ সস্বন্ধিনি অধর্ধ ভে তরী স্যানিত্যয। 

খযচ্ছুতে স্ম গোপোর্ঠ শ্রীশঃ সহযচ্ছতি শ্রিয় । 
যন্মৈ দিংসাহসুয়া-ক্রোধের্ধ্যা-রুচি-দ্রোহ-স্থ "হ-্লাঘ-স্পৃহি- 

শপ্রাধীক্ষাপ্রতিশ্রু-পরত্যনুগ -দাষ্্যর্থাভৎ চী। তাদর্ঘ্যেচ। ' 
ূ ৪।২।১৬(১) 

যন্মৈ দাতুমিচ্ছ! অসুয়াদয়ঃ স্থাদের্থন্চ যৈ তন্টসংজ্্রং 
দ্যাৎ তত্রচী।-তাদর্থেচ। ূ 

দদাতু সন্তযঃ স স্থখং হরিঃ স্মরাদগাপীগশোহ সুয়তি- 
কুপ্যতীর্য্যতি। | 

স্ম রোচতে ভ্রহ্যতি তিষ্ঠতে হু তেহশ্লৃঘি যম স্পৃহয়- 
ত্যশপ্ত চ॥ ** 

গর্গে রাধ্যতিরামায় কুঞকায় ম্মেক্ষতে ত্রজে। 
শুভাশুভঙ পর্য্যালোচয়দিত্যর্থঃ। 

বিভীষশীয়াশুশ্রাব রাজ্যৎ গ্রত্যশৃণোদৃয শঃ ॥ 
প্রতিজ্ঞাতবানিত্যর্থ;। 

রামঃ প্রত্যগৃণাত্মৈ লক্ষমণোহত্বগৃণাৎ কপিঃ । 
রাম বদন্তৎ প্রোৎসাহয়ামাসেত্যর্থ; । 

সর্ব্বো ধারয়তে সর্ধবং সছ্যস্তৎ ভজ যুক্তয়ে ॥ 

১। যস্মৈ ইতি। অন্যাক্রোধের্ধা।দ্রো হার্থানাং ধাতুনাং কর্তূর্ষং প্রতি কোপঃ। 
রুচ্যর্থানাং কর্তা যস্ শ্রীতিং করোতি। স্থাহক্লাঘশপং প্রয়োগে যো বোধয়িতুমি্ঃ। 
স্পৃহিপ্রয়োগে য ঈপ্দিতঃ | রীধীক্ষোঃ প্রয়েগে যদ্ধিষয়ে। বিবিধঃ প্রশ্ন; । আপ্রতি্র প্রত্য- 



৯২, বৃহন্ুগ্ধবোধব্যকিরণমৃ। 

অন্তত তুমন্তঢাৎ।% ৰ 
অপ্রযুক্তদ্য চতুমন্তদ্য ঢাচ্চী স্যাৎ। কাঠায় ত্রজতি। কাষ্ঠমানেতুং 

ব্রজতীত্যর্থ;ঃ। যুদ্ধায় সমহাতে। যৃদ্ধং কর্ত,ংসন্হনমু করোতি। পত্যে শেতে। 

পতিং প্রীণয়িতুং শেতে। অনুক্তেতি কিম্। এধানাহর্ত ব্রজতি। 

তুমর্থভাবাৎ ১৫ | 
চতুসর্থে। যে। ভাবস্তস্তাচ্চী স্যাৎ। পাঁকায় ব্রজতি। পক্ত. ব্রজতীত্যর্থঃ। 

ভাঁবেতি কিম্। পাঁচকো! ব্রজতীত্যাদৌ চতুমর্থত্যান্মাভূৎ। 

উৎপাঁতেন বোধ্যাৎ। » 
বাতায় কপিল! বিদ্বাদাতপায়াতিলোহিনী। 

কষণা মর্ববিনাশায় ছূর্ভিগ্ষায় সিতা ভবেৎ,॥ 

শক্তার্থ-বষভ্ঢিতন্স্বখ-্বাহা-ন্বধ|-সঘক্তি-নমোভিঃ । 

৪1২। ১৭ (১) 

এভির্ধোগে চী স্তাৎ। 

দৈত্যেভ্যোহলৎ হরিঃ পুষে বষট্ সন্ট্যো হিতৎ স্তুখম। 
্বাহাগ্রয়ে ব্বধা পিত্রে স্বস্তি ধাত্রে নমঃনসতে ॥ 

বলিরক্ষিতপ্রযে।জনার্থার্থেন। ৮% 

বলিরক্ষিতাভ্য।ং প্রযোজনবাচকেনার্থেনচ যোগে চী স্তাৎ। কুবেরাঘ 

নুগ্নোঃ প্রয়োগে গম্যমানপ্রাক্ ক্রিয়ায়। যঃ কর্তী। ধারেঃ প্রয়োগে মে! ধনস্বনী এব মপ্রদাম 

সংজ্ঞইতি বৌধ্যমূ। 

১। শক্তেতি। অত্র নমঃ শবস্য সমান্যতোনির্দেশাৎ নমস্গা ার্থেন ত্য।গার্থেনাপি যেনো 

চতুর্থী স্যাৎ। অত্রেদং বোধ্যম্। যত্র কেবলনমঃশব স্তর নান্তি বিপ্রতিপত্তিঃ। যত্র পুন. 
নমশেন্দেন কৃঞ্ধাতোঃ সমানে (ইভিমতত্তত্র করোতেরেব নমঃশব্দদো(তিতে! নমস্কার 

অর্থঃ) অতন্তত্র তদ্ধযাপায্য কর্ম মের ন চতুর্থী যথা নাবায়ণং নমস্তৃত্য নমস্ব্যাদ্ গুরোঃ গড়ী 

মিত্যাদৌ। যত্রতু সমাসো নাভিমত স্তত্র নমশৈব্যোগে চতুথা। নমঃশবার্নম্ষার এব 

করোতেঃ কর্ম । যথা বিপ্রায় নমস্ক,য']ৎ নমশ্চকার বিপ্রেভা ইত্যাদৌ। বিপ্রোদ্দেধ্যক 
নমন্কীরং চকারেহার্থ;। ব্রাঙ্গণেভ্যে। নমস্কত্য ইতাত্রতু এক্রিষ।ভিগ্রেতে, ইত্যনেনোদেশাতা 
মাত্রবিবক্ষায়াং চতুর্থী । 



কারকপাদঃ। ৯৩ 

বলিঃ। বিপ্রায় রক্ষিতম্। ্রা্নণার্থ। যবাগৃঃ। “নিত্যং প্রয়োজনারারথে- 
নেতি নিত্যমঃ। ॥ 

কঃপ্যৈর্বিকারে সম্পদ্মমানাদভেদে । » ও 

কঃপ্রার্থধুভির্ধোগে সম্পদ্যমানাচ্চী স্যাৎ বিকারে নতুভেদবিবক্ষায়াম্। 

মুত্রায় সম্পদ্যাতে যবাগৃঃ | মৃত্ররূপেণ যবাগুঃ পরিণমতীত্যর্থঃ। উচ্চারায় 
কল্পতে মাষঃ। বিকাঁরে কিম্। মুত্ধং যবাগূঃ সম্পদ্যতে। অত্র বিকারে! 

ন বিবঞ্ষিতঃ কিন্ত কারণতামাত্রম। ভেদেতু স্ত্রং যবাপথাঃ সম্পদ্যতে। 

ঢে নাশিষি বা। ৪1২. ১৮ 

আশিষি গম্যমানায়াং চী স্যাদা নতুঢে মতি। 
* * অন্য ঃ মতা” বা শং ভূয়া | 

কুশলাধুষ্য-প্রয়োজন-হিত-স্থখ-শোভনারঘৈরেবেতি বক্তব্যমূ। (১) 

পরিক্রিয়ো ধে বা। ৪1 ২। ১৯ 

পরিপূর্বন্ত ক্রীঞ্জো৷ ধে চী বাস্তাৎ। 

ভকক্ত্য মুক্তিঃ পরিক্রীত৷ মি ধিষ্টোরুযাইরিভিঃ। 
ক্রিয়াভিপ্রেতে । 

ক্রিয়য়৷ যুমভিট প্রতি তশ্মাচ্চী বান্তাৎ। বিপ্রায় ব্দতি বিপ্রংবদতি। রাজ্ঞে 

নিবেদয়তি রাজ্জানং নিবেদয়তি। 

গত্যর্থমন্যঢে চেগ্রাবজ্ঞে হনধ্বাইকাক-শুক-শুগাল- 
শাবনে বা। ৪। ২। ২০ 

গত্যর্থমন্যত্যো ঢেঁ রানমাগকাকাদিবর্জে চেগ্াবজ্য়ে। 
শী স্তাৎ বা। 

ব্রজায় ব্রজ্বতি শ্রীশে] ব্রজৎ ত্রজতি কেশবঃ। 

শ তব তৃণায় মন্যে হহং ন ত্বা মন্যে তৃণৎ খল ॥ 

চেগ্রাবজ্ঞয়োঃ কিযু। 

১। কুশলেতি | হিতস্বখয়ৌরুভয়ত্রোপ।দানমনাশিষাপি প্রাপ্ত্যর্থমূ। 



৯৪ বৃহনুগ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

মনসা দারকা মেতি ত্বাং মন্যে হাং জনার্দনযূ। 

অধবাদৌতু। ," ॥, 
গচ্ছত্যনন্তঃ পন্থানৎ ন ত্বা কা ক সমন্যতে॥ 

যতোহ-পায়ভী-জুগুপ্স।-পরাজয়-প্রমাদাদান-ভূ-ত্রাণ-বিরা- 

মান্তর্ধি-বারণৎ জংগী। ৪1 ২।২১ (১) 

' ষত এতে তজ্জসৎজ্ঞৎ স্যাং। তত্রগী। 

বিভীষণঃ পদা ৷ ভ্রাতৃভাঁতো জুগুপ্সিতঃ।' 
পাপাং পরাজিতো দুঃখাদপ্রমতো বিধেঃ সতঃ ॥ 

আত্তবিদ্যো মনে জাতো ভ্রাতুন্ত্রাতো নিতৈর্ভবাং। 

বিরতো হস্তহিতো দুণ্বীচ্ছোক দ্রামেণ বারিতঃ ॥ 

হী-শবত্যুখান-জান-প্রকাশাদ্য। অপেক্ষায়াঞ্চ। ৯ 

যতো লজ্জাদ্য্তত্রপী। অপেক্ষায়াং গম্যমানাধাঞ্চ। শশুরাজিদ্রেতি ম্যা। 

দূতমুখাৎ শুণোতি। শয়নাছুত্ি্টতি। চরাজ্জানাতি। উদদযাচলাৎ প্রকাশতে 

রবিঃ | গ্রাসাদর্দগ্রাসং তিক্ষবে দ্দাতি। কুপুল্রাৎ দহিত্! বরা! । কুপু্রা পেক্ষ- 

যেত্যর্থ;। 

১। যতে। ইতি। অপায়ো। বিগ্লেষঃ। ভীর্ভয়ম। জুগুপ্পা গর্্যা চিত্তনিবৃত্তিঃ। 

পরাজয়; মোট, মশক্তিঃ | প্রমাদোহনবধানত1। আদানং নিয়মপূর্বাকবিদ্যাগ্রহণং গ্রহণমা বর% | 

তেন উপাধ্যায়াদধীতে পঠতি বা বিপ্রান্ধনং গৃহাতি আদত্তে বা ইতাভয়মপি সিধাতি। নিম 

ূর্বকেতি কিম্ নটন্য শৃোতি ৷ তুরুৎপত্তিঃ প্রাছুর্ভাবশ্চ। তেন মৃৎপিওাং দণ্ডাং চত্রাধা 

ঘটোজাযতে | হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি ইত্যুভয়মপি সিধ্যতি। ত্রাণং ভয়াপগমানুকূল ব্যাপারঃ। 

বিরামে| হশরদ্ধয়। নিবৃত্তিঃ । অন্তদ্ধিরন্তর্ষনম্ অগ্যকৃতম্বদর্শনপরিহার ইতি যাবৎ । বারণং 

প্রবৃত্তিবিঘাতঃ | 

অপাযস্য যদবধিতেন বিবক্ষিতম্। ভীত্রা ণয়ো যেঁভয়হেতুঃ । জুগুগ্সায়া যদ্গর্হণীয়ম্। 

পরাজয়স্ত যৎ সৌঢুমশক্যমূ। প্রসাদস্ত যদ্বিযয়কমবধানমুচিতম্। নিয়মপূর্ববকবিদ্যাগ্রহ্প্ 

এ আঁখাতা। গ্রহণন্ত গ্রাহাপূর্বসন্বষ্ধী। উৎপত্তে যৎ সমবাধ্যসমবাধিনিমিত্তানাম- 

গ্তমকারণম্। প্রাহুর্ভাবসা যদাদ্যোপলব্িস্থীনম্। রিবামন্ত যত্রীশ্রন্ধ।। অন্তর্ধানন্ত কর্তা 

যতকৃতদর্শনপরিহারমিচ্ছতি। খারণস্ত যঃ প্রবৃত্তিবিষয় শুত্তদপা দানমিতি বোধ্যম্। 

ঙ ০ 



কারকপাদঃ। ৯৫ 

তদ আনন্তর্ধ্যে তঘি। » 
আনন্তর্যে গমামানে তা [২ পী স্যাৎ তদি বিষয়ে। ততঃ কুরধ্যতি। তদন- 

স্তরং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ | 

অন্যারভ্যার্থারাদ্বহিবিনর্তে রিল |ও.দিকৃশৰৈ হেঁতু- 
যবর্থেচ। ৪1 ই। ২২ 

এভির্যোগে হেতৌ যবস্তস্যার্থেচ পী ম্যাৎ। 
আওব্যাপ্ডিসীন্োস্ত্যাগেহনো গ্রতিদাননিধে। প্রতিঃ | 

91 ২। ২৩ 

নেতন্্রো. বিষুরীশানাভবাৎ প্রভৃতি দোহ চাতে। 
সোহ ম্মদারাদহি ্চ্ছৎ বিন। নাথো ব্ষ!দূতে ॥ 
তক্তেঃ প্রত্যস্থতং শন্তোঃ প্রদ্যু্ণঃ কেশবাং প্রতি । 

পর্য্যনস্তা্রয় স্তাপ আম্ত্যোঃ সেবযতাং হরিঃ ॥ 
্রক্মাহস্ত্যাসকলাৎ পূর্বঃ কঞ্টাদ্রামোহ হবুরো৷ গদঃ। 

আনন্দাদীশ্বরঃ শৈলাদাসনাদীক্ষতে হলকাম্ ॥ 

শৈলমারুহা আসনে উপবিশ্যেত্যর্থঃ | 
সদণে হঘে হেতৌ। ৮ 

ঘবর্জিতে খণে হেতো সদা পী স্যাৎ। নত্রী। শতাদ্দ্ধঃ। শতমুণম্। 
অঘ্যইতি কিম্। শতেন বন্ধিতঃ। শতমুণমত্রবন্ধয়তেঃ গ্রযোজ কঘঃ। 
নস্ত্িয়াং গুণে। ৮ 

গুণে হেতে পী নস্যাৎ স্ত্রীলিঙ্গে। বিদ্যা ঘশঃ। শ্ত্রীশবেনাবীবৃবস্থানাং 
গ্রহণম। তেন কিম্ নাস্তীহান্ুপলকেঃ | 

অঢডে যবর্থে। ৮ 

_ য্বস্তস্যার্থে টডেতরত্র পী ন স্যাৎ। বলেনানয়তি। বলেনাকৃষ্যানফতীত্যর্থঃ। 

বারাদর্ঘৈ। ৪ ২। ২৪ 

দুরান্তিকা ধৈর্ষোগে পী ম্যা 



৯৬ ৃহ্থঞ্ধবোধব্যাকরণমু। 

রামাক্রদ্রস্য যো দুরং পাপাদু্খম্য মোহস্তিকমৃ। 
স্তোকাল্-কতিপয়-কৃচ্ছাদ্ধাদমন্ত্ে। * |, 

ধেভয এভ্যঃ পী ন্যা' ঘ| নতু মত্বে। স্তোকানুক্তঃ। স্তোকেন মুক্তঃ। 
অল্লাৎ অল্পেন বা ন্ঃ। কতিপয়াৎ কতিপয়েন বা গতঃ। কৃচ্ছাৎ কচ্ছেণ ব| 
লব্বঃ। অনত্বইতি কিম্। স্তোকেন মধুনা মত্তঃ। ধাদিতি কিম্। স্তোকং 
যাতি। 

 সমাধৈনারষতসতাদ্ধিতসুখৈ নি'্ধারে মন্ন্ধে ঢে চ যী। 
৪1 ২। ২৫ (১) 

এভিষোগে এযুচ বীন্যাং। , 

ষঃ অর্বদ্য ঘমে] যণ্চ দক্ষিণেনোততরা স্থিতঃ। 
উপর্ষযধঃ পূর্বতশ্চ পন্চাদ্ যম্যাখিলং হিতযৃ॥ 
স্খঞ্চ তদ্য দেবানাৎ বর্যযম্য পদয়ে। ভজে। 

স্বতথানাং দয়েশোশ্চ কএন্ত গ্রতিযন্ত্রকে। 

্বা্থুত্বে রুগথান।ং সন্তাপি-জরি বির্জনামূ্॥ 

নাথেরাশিধি নাট্যাদে হিংসাথত্বং যদা ভবেক। 
পণি-দিবুা-ব্যবহঞ্াং দ্যুতেচ ক্রননবিক্রয়ে || 
ঢেযাবাস্যাৎ বিবক্ষাত ইতরেষাং স্কৃচিৎ স্কচিং। 
স্বৃত্যার্থদিএযস্যেহ ভাবত্যান্তদ্য সর্বদা ॥ 
ভাবত্যান্তত্য চাগ্স্ত [নত্যং স্তাদাগদীব্যতেঃ | 
নাট্যাদয়ে নাটি-জসি-প্রণিহস্তি-পিনষ়্ঃ | 
ক্রাথ দ্বস্িস্ত শত্রস্ত এতে পৃৰ্বৈ কুদাহতাঃ ॥ 

মাতুঃ স্মরতি। বিষ্টোরাধ্াতি। ভক্তম্য দ়তে হরিঃ। সর্পি্ঘ ঈষ্টে। 
যথেষ্টং বিনিধুডেক্ত ইত্যর্থ। পক্ষে মাতরংম্মরতাত্যাদি। প্রতিযত্্ঃ স্বতো 
গুণান্তরাধানমূ। এধোদকস্তোগন্কুকুতে এধোদকং বা। স্বার্থ ঘত্বইতি। রোগ 
ম্টৌরস্ত রুজতি চৌরংবা। আময়শ্টৌরস্তামযতি চৌরংবা। সন্তাপিজধ্যোস্। 

১। সমেতি। অত্র তাদিতি ৩ আচ তৌ ত্যাঙ্যং ত তাপিতি। তেন তাং আও হত 
ঘোগহণমূ। পশ্চাদিতি আত উদারণং। এবং মর্বস্য উপবিষ্টারিতি। 



কারকপাদঃ। ৯৭ 

তাগশ্টৌরং সন্তাপয়তি | ভিডি জরযতি। স্বার্থঘত্বইতি" কিম। 

নদী কুলং রুজতি। নাথেবিতি4 নাথতে পুন্রস্ত পুর বা। আশিষীতি কিম্। 

মানবকমুপনাঁথতি অঙ্গ পুল্রফ অধীঘ্বেতি ॥, নাট্যাদেরিতি। চৌরন্তোরাটয়তি 

চৌরংবা। চৌরস্োজ্জাসয়তি চৌরং বা। চৌরস্য প্রণিহস্তি চৌরং বা। 
এবং নিগ্রহস্তি। প্রহস্তি। নিহস্তি। চৌরস্য পিনষ্টি চৌরং বা। চৌরসা 
ক্রাথয়তি চৌরং বা। চৌরসা দ্বিষন্ চৌরং বা। শত্রন্তইতি কিম্। চৌরং 
দ্বেষ্টি। শতুসা পণতে শতং বা। শতন্য গ্রতিদীবাতি শতং বা। শতম্য 

বাবহরতি শতংবা। দৃতি ইত্যাদি কিম্। ত্রাহ্মণং পণায়তে। ব্রাহ্মণং 

গ্রতিদীবাতি। ভ্তৌতীর্ঘঃ। এলাকাং ব্যবহরতি। গণয়ূতীতার্থঃ। বিব- 

ক্ষাতইতি। মাষাণীমস্য়াৎ। পরেষামুপকুরুতে | কম্চিং স্সিহাতি। পদবোর্ভজে 

ইত্যাদি। ভাবত্যান্তমোতি। মাতুঃ নবর্যাতে। মাতুঃ স্মতম্। ভক্তদা দগ্যতে। 
তক্তদ্য ঈশ্তাতে। আগদীব্যতেস্ত। শতপ্য দীবাতি। দুাতইত্যাদান্তত্র বিষ্ণু 

দীব্যতি | | 

জ্ঞোখ জ্ঞানে ধে। ৪81 ২। ২৬ 

জানাতে ধ৫েঁ যী স্যাং। নতু জ্ঞানে। 

শস্তে। মুঁকুন্দে জানীতে ভক্তা| জানাতি শঙ্করমৃ। 
শন্তুন! সাধনেন মূকুন্দে প্রবর্ততইতি প্রবৃত্তারথশ্চ জানাতিঃ। 
তৃপ্তযর্থানান্বা | ৪। ২। ২৭ 

তৃপ্তার্থধোঃ প্রয়োগে ধে ষীস্যাদা। 
শৃঙ্গারস্য হরিস্তপ্ঃ পূর্ণঃ শান্তেন শঙ্কর ॥ 

থে কৃত্যব্য-ক্যুক-ক্তবত্-খলার্থ-ক্তোচ্ছত্রান-বন্থশীলার্থতৃন্- 

ভব্যরার্ঘণিনি | 91২২৮, 

* ব্যাদিবর্জে কৃতি প্রযুজামানে ঢে ঘে চ যী স্যাং। 
জগতাৎ কারকঃ কুষ্চঃ কৃতিমু'ররিপে। রিয়মু। 

ব্যাদৌতু। 
১৩ 



৯৮ বৃহন্ুগ্ধীবোধব্য করণম্ | 

এ দধিং শারুক মেতদর্চকা 
ু্মীতবস্তং যতিভিঃ হদর্শশমূ | 

জ্ঞাতং হরিৎ জিয়ুরঘানি সংস্তবন্ 

মুদৎ দধানোইহর্থিতমীযিবানন কঃ ॥ 

শন্দাত| হং কদাগামী দায়ী মোক্ষূণৎ শিবঃ | 
 নতুমর্থণকে গ্রায়ঃ। * 

চতুমর্থে বিহিতো যোগণকন্তম্মিন প্রযুজ্যমানে প্রায়োটে হী নম্যাং। 

ভক্তং ভোজকো যাতি। তক্তং ভোক্ত,ং' 'যাতীত্যর্থঃ। গ্রায়ইততি কিম্। 

বর্ষশতস্য পৃরকে। জীবতি। এ 

কামুকমড্ভার্থক্েন। ৪ ২। ২৯ 

কামুকশব্দেন বর্তমানভয়োবিহিতক্তেনচ যেগে টে থে 
চযী স্যাৎ। 

যো.লক্ষ্যা কামুকো জ্ঞাতঃ মতাৎ তসোদমমিতম্। 
ন শীলিতাদিন। বাতু কান্তেনেতি বক্তব্যমূ।১% ' 

শুন! শীলিতঃ। হরিণ! রক্ষিতঃ| প্রজাভিঃ কান্তঃ গ্রজানাং বা। 

ল্য-ভাবক্তাহস্ত্রযণকমটে ঘে বা। 8৪1 ২। ৩০ 

ল্য ভাবার্থক্তে স্ত্রীবিহিতমণকঞ্চ হিত্বা অন্যত্র টে থে চ 
যী স্যাংবা। 

বয়া মমচ কৃষ্টোহচ্চযঃ শ্লাতং হাত্র স যস্যাতু। 
গে কৃতিহ্ঘ তিন চিকীর্য| যম্য ভেদিকা ॥ 

্বামীশ্বরাধিপতি-দায়াদ-সাক্ষি-প্রতিভূ তত-গ্র দুত-কুশলাযুভ- 
শিপুণ-সাধু-সথজর্থৈ নাঁদরে পতী চ। ৪1 ২। ৩১ 

্বাম্যাদিভিঃ স্জ্থত্যান্তৈশ্চ যোগে অনাদরে গম্যমানেচ 
ধীন্ডেযা ম্যাতায্। 



কারকপাদঃ | ৯৯ 

স্বামী মুকুন্দঃ 'র্ক্েষাং সাক্ষী সর্ষেষধোক্ষজঃ | , 
নিশাঙ্ সির স্্গোপোাহ পত্যে মাতরুদত্যজমৃ। 

তৎপরত্থে উতৈ স্যাতাং কুঝলাঘুক্তযোগতঃ | (১) 
'স্ুজথেঃ কাল এবোতে তদন্তত্রতু সপ্তমী ॥ 

যোগে নিপুণসাধুত্যাং সপ্তমোব প্রশংসনে । 
ইতরত্র তু ষষ্ট্যেবেত্যাহুঃ গ্রাঞ্চোব্যবন্থয়া ॥ 

কুশল আযুক্তে বা হরিপূজায়৷ হরিপৃজায়াং বা। তত্র যদ 

অন্যত্র তু কলান্গ কুশল; । শিক্ষিত ইতার্থঃ। রথেঘাযুক্তঃ ঈদ ইত্যর্ঃ। 

সুর্থৈঃ।  কাংসাপাত্রযাং দ্বিতুন্ক্তে। মাতরি নিপুণঃ সাধুর্বা। প্রশংসে- 

তরত্রত পিতৃপ্রোহইস্য নিপুণঃ সাধুবা। 

কালভাবাধার ভহন্তী । ৪। ২। ৩২" 

এতে ডসংজ্ঞাঃ স্থ্যঃ। তত্রন্তী। 

সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈ্বযাপ্তযাধারশ্চতুবিধ? | ৪1 ২। ৩৩ 
রেমে শরদি গোবিন্দো গোগীভিরূদিতে বিধো। 
কালিন্দ্যাথকাননে কেলৌ কৃশলঃ সকলে স্থিতঃ ॥ 

অধিকেশার্ধোপাধিভ্যামৃ। ৪1 ২। ৩৪ 

অধিকার্থেনোপেন স্বাম্যর্থেনাধিনাচ যোগে শ্তী স্যাং। 

গুণা উপ পরার্ে স্থা বিষে! রধি হরৌ স্ুরাঃ। 
সাধবসাধ্ভ্যাম্। * (২) ্ 
অনয়োরুতয়োঃ প্রয়োগে তদ্যেগে প্েব স্যাং। সাধুঃ কৃষ্কো মাতরি 

অনাধুমাতুলে। 

ঢেনার্থাৎ। ৪। ২। ৩৫, 
পেপে শা িীস্সিশপিীপীশািশি তি 

১1 উতে ষণীমপ্তম্যো। 

২। সাধ্বসাধুজ্য।মিতি স্বন্বাৎ সযুচ্তঘ: তেন এক হবপ্রযোগে মাতৃ আতএবোত বৃতো 

য়েবিতি। 



১০০ বৃহম্প্ধবোধব্যাকরণয্। 

ঢেন যোগে নিমিত্তাৎ সতী ম্যাৎ। বস্তরেুরজকমবধীতৃফণ ূ 
ক্তেনা ঢে। ৪1 ২। ৩৬ ্ 

ক্তাদ্িহিতেনেনা যোগে ঢে স্তী স্যাং। বেদেহধীতী । 

নির্দারেহধিকেন ক্রিয়ান্তঃ কালাধ্বনোশ্চ গীচ। ও ২। ৩৭ 

শেষ্ঠং কৃপানুঘর্কাদে রুদ্রেকোদশকেহধিকমু। 
ূর্তা্কাচ্ছিবৎ ধ্যায়ন্ ভূপ্জীণা দ্যহ্ছি বা ত্র্যহাৎ। 
ভূস্থো যোৌজনলক্ষ্যে হর্ক পশোরক্ষদবাদিবষ্ 

সীমান্তরমার্গাৎ শ্রীচান্তে। ৪। ২। ৩৮ 

মোমনাথাচ্ছতং ক্রোশাঃ কৃষ্ণ ক্রোশেমু চাষৃতে । 
অন্তে কিযু। গর্গাযমূনয়ে মধ্যে কতিক্রোশাশচ জাঙবী ণ 

সতী তৎকালাৎ।৮ 

অবধিভূতয়োরমধযবর্তিকালাৎ গ্তী স্যাদস্তে। কার্তিকা। আগ্রহায়ণী 
মা.স। কার্তিকীমবধীকৃতা মাসাস্তে আগ্রহায়ণীত্যর্থঃ। অস্তে কিং কাণিক্যা- 

গ্রহায়ণ্যো মধ্যে কতিদ্দিনানি । 

প্রসিতোৎসু কাত্যাং ত্রীচ। ৮ 

আভ্যাং যোগে ত্রীপ্তো স্যাতাম্। হরিণ! হরো ঝা! প্রসিতঃ। তৎপর 
ইতার্থঃ। শত্তৃন! শস্তৌ বা উৎস্ুকঃ। 

ভাত্তলুপি। * 

নক্ষত্রবাচিন; শব্াৎ ত্রীপ্ত্য দ্যাতাম্ তত্যস্য লুপি সূতি। মূলেন পূজযেদ্দেবীং 

শরবণেন বিপর্জয়েখ। এবং মূলে শ্রবণে। তলুগীতি কিম্। পুষ্ো শনিঃ। 
্বীপোী চারাদর্থাদদবে । ৮ 
অদ্রব্যবর্তিনে! দূরাস্তিকার্থাৎ দ্বীত্রীপীপ্তাঃ স্থ্যঃ। 
শস্তোদু রং দূরেণ দূরাৎ দুরে বা ঘঃ সণ্পাপাৎ নিকটং নিকটেন নিকটাঁং 

নিকটে বা। অনত্বে বিং দূরঃ প্থাঃ। 

্যাদয়োহরা খৈকক্তেঃ অন্ত মর্ববাঃ। ৪। ২। ৩৯ 
অর্থার্থেনৈককে লে স্ত্রাদয়ঃ স্থাঃ। অেত্ত সর্ব | 



কারকপাদঃ। ১০১ 
ডি | 4 

হু্যারেনাথস্য মুক্তে্ কিং কার্য্যং'নাচ্য তেহযুতঃ | 
ঢাদি কমৃ। ৪1২। ৪০ | ্ 
ঢ ধঘতজভাঃ কসহজ্ঞাঃ স্থ্যঃ 

বিংশত্যাদৈরনাবৃত্তৌ। বনষু কম্।» 

বিংশত্যািপবার্ধপর্যযস্তেভ্যো বহুধর্থেধু কং স্যাদনাবুত্ৌ। ঘটানাং 

বিংশতিঃ | পরার্ধমণবঃ। 'অনাবৃত্বাবিতি কিম্ দ্বে শতে শুবাণাম্।, দশ 

শতানীন্তরম্য চন্মুংষি। 

তিষ্যপুনর্বসো! তে চে'দ্বম্। » 

তিষ্য ুনর্দ্শবা দৃহর্থেবু বং স্যানক্ষর়ে বাচো চেসে সতি। তিষ্য 

একঃ পুনর্বস্থ' দ্ৌৌ। তিষ্য্চ পুনর্বস্চ তিষবপুনর্কস্থ।  তিষার্থগ্রহণাৎ 
পুষা পুনর্বস্থ। সিদ্ধপুনর্বন্থ । তেইতি কিম্। তিষাজাতস্তিযঃ পুনর্ব- 

সুজাত পুনর্ধস্থ। সচ তৌচ তিষাপুনর্বসবঃ। চে ইতি কিম্। যস্তিষাঃ 

সএব পুনর্ধস্থ যেষাঁং তে তিষ্য পুনর্বসৰঃ। যে বিপর্যযয়েণ পশান্তীতার্থঃ। 

জাত্যর্থাদসঙ্ঘায়ৈকশ্মিন্ বা ব্ম্।১৫ .. 

জাভাথাদেকক্সিননর্থে ববং বা স্যান্সতু সঙ্খারা যোগে। অম্পরো যবঃ 

সম্পন্ন যবাঃ। গৌরিয়ং গাবইমাঃ। অপঞঙ্যায়েতি কিম । একোত্রীছিঃ। 

লে গৌরবে ।৯ 

লেরেকশ্সিন্র্থে বং ব! স্যাৎ গৌরবে গমামানে । ত্বং গুরুঃ। যুয়ং গুরবঃ। 

দ্বয়োশ্চাবিশেষণাম্মদঃ | ৯ 

অধিশেষণাদশ্মদ একন্মিন্ দ্বয়োশ্তর্থয়ো বরং বা সাৎ। অহং ব্রবীমি। 

বয়ং বমঃ। আবাং জ্রবঃ বয়ং বরুমঃ। অবিশেষণেতি কিম্। পটুরহং 

ব্রবীমি। বয়মপ্রগল্ভমনস ইতাত্রতু ন বিশেষণত্বং কিন্তু বিধেয়ত্ম্। 

ফন্তুনী-প্রোষ্ঠপদাভ্যাং ভে দ্বয়োর্বম্। ৮ 

, আভ্যাং দ্য়োরর্থয়ো বরং ঝা স্যা ব্বক্ষত্রে বাচ্যে। পূর্বে ফন্তুন্টৌ পূর্বাঃ 

ফন্তন্তঃ। পূর্বে প্রোষ্ঠপদে পূর্ববাঃ প্রোষ্ঠপদাঃ। প্রেষ্টিপদাগ্রহণাৎ ভা্র- 

পদায়। অপি। ভে ইতি কিম্। ফক্তুন্টোৌ মাগবিকে। 

বর্ষাদেরেকন্মিংশ্চ বাতু বন্ৃগাদেঃ।% 



১০২ বৃহম্মুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

বর্যাদেরেকম্মিন্ দ্বয়োস্চার্থয়ে। ৪িঁত্যং ব্বং স্যাৎ বন্বজাদেস্ত বা। 

বর্ষা দারা গৃহা লাজ! সিক হাশ্চ জলৌ কম: | 

বহুলাঃ কৃত্বিকা আপে বন্ত্রান্তেতু দশ। মঘাঃ । 

অজ্ঞাতার্থাশ্চ বর্ষাদ্যা যথা তব স্ৃতাঃ কতি। (১) 

বন্বজাদা! বন্জাশ্চ বন্জশ্চগ্ররোইগ্সরাঃ। 

সমাঃ সম] স্থমনসঃ স্থমনাঃ সমুদান্ধতাঠ। 

কপাদও। 

দৈকাৎ সোহন্বয়ে | 91 ৩। ১ 

য়া বরনান্থা দানামৈক্যং সমহজ্ঞং ম্যাৎ) তক্ানথয়ে 

সতি কার্ষ্যযূ। যথা | বুন্দ্যো চরণো কৃষ্ণস্তেত্যর্থে কুষ্ণচরণো 

বন্দ্যাবিতি স্যাৎ। নতু কৃষ্ণবন্য্যে। চরণ! বিতি। 

ভিন্নানোকার্থদ্যাদি স্্যাব্যাদীনাহ চ-হ-য়-য-গ-বাঃ181৩।২ 

ভিন্নার্থানাং দানাৎ সশ্চনহজ্ঞোহন্যার্থানাৎ দানা 

হজ্ব একার্থীনাৎ দানাৎ যসহজ্ঞো ১৯ 

যসংজ্ঞঃ সঙ্যাপূর্বদানাৎ গসথজ্ঞে। ব্পূর্বদানাৎ বসহজ্ঞ 

স্যাৎ। 

ক্রেন্লুক্ ত্যেচ | ৪1 ৩।৩ 

মে স্থিতায়! ক্রেনুক্ স্যাৎ ত্যেচ পরে। 

ইতরেতরযোগেচ সমাহারে চ চো দ্বিধা। ৪1 ৩। ৪ 

ছরিশ্চহরশ্চ তৌ হরিহরৌ | ব্রহ্মা অচ্যুতশ্চ ঈশশ্চ 

রক্মাচ্যুতেশাঃ | ৃ 
নৌকঃ সহস্তমোহ ভোংগস্তপসঃ পূর্বদাৎ জ্যাঃ। ৮ 

98 এতেত্য স্তর লুক্ নম্যাৎ। ওজসাকৃতম্। সহসাভুক্তম্। 

১। অজ্ঞাতারানা মুদাহরণং যথা তবেত্যাদি। 



15 পদে দন্বঃ | ১১৮৩ 

তমস।পিছিতম্। অন্তগাগ্র তম্। অথ্সানিপ্াদিতম। ত্ুগমারুতম্। 

পূর্বদাঁদিতি কিম্। গা সহবর্ভতে সৌজ। সতেনককতং মৌজঃকৃতম্। 

পুংজনুযোহমুজান্ধে। ৯৫ 

পূর্বদাত[(মাভা।ং ত্রা লুক্ নস্তাৎ ক্রমাদেতয়োঃ | পুংসানুজঃ | যন্ত।গ্রজঃ 

পুমান্ মইত্যর্থঃ। জন্ুযান্ধঃ। জন্মান্ধইত্যাথ?। 

মনসে| নাম্নযাজ্ঞ।য়িনিচ। % 

পূর্বদান্মনস স্ত্রা লুক্ নস্যাৎ সংজ্ঞায়ামাজ্ঞাধিনি শবেচ পরে। মনসা- 

দেবী। মনসাগুপ্রা। নায়ীতি কিম। মনোদত্তা কন্যা। মনসা। আল্ঞাতুং 
শীলমস্য মনসাজ্ঞায়ী যোগী । ' 

আস্মনঃ পুরিণে ৯ 

পূর্ধবদাদায্মন স্ত্রা লুক্ নন্যাৎ পৃবণত্যান্তেপটঘ । আয্মনাষট্ঃ। পুরণ. 
ইতি কিম। আত্মকৃতম্। 

পরাঁচ্চ ব্যাকরণাধ্যায়াং চাঃ। ৯৮ 

পূর্বদ।দায্বনঃ পরাচ্চ চা! লুক্ নস বৈয়াকরণব্যবহিয়মাগাযাং সংজ্ঞা- 

য়াম। আত্মনেগদম্। আত্মনেভাষা। পরশ্মৈপদম্।" পরন্মৈভাষা। 

ত'দথে চী। অতএব চীষঃ। 

স্তোকারাদথ কচ্ছাত ক্তে প্যাঃ। % 
পূর্বদেত্যঃ স্তো কদূরাস্তিকাথে ভ্যঃ কৃচ্ছণচ্চ প্যা লুক্ নস্যাৎ কাস্তে পরে। 

স্তোকানুক্তঃ। অল্লানুক্তঃ| দুবাদাগতঃ| বিপ্রকৃষ্টাদাগত: | অগ্তিকাদাগতঃ 

অভ্যাসাদাগতঃ | কৃচ্ছ্ানুক্তঃ। ক্তেকিম্। [ভ্তোকভয়ম্। 

ধলত্রাক্ষণাভ্যাং কার-শংগিনো। + 

পূর্বদাভ্যামাভ্যাং প্যা লুক্ নস্যাৎ ক্রমাদনয়োঃ। বলাদনৌচিতযাৎ করণং 

বলাৎকারঃ। ব্রাঙ্গণো মন্ত্রেতরবেদভাগঃ | ততউদ্ধৃত্য শংসিতুং শীলমন্য 

্রাহ্মণাচ্ছংষী খত্বিথিশেষঃ। ১ 

* ক্ষেপে ষা। বাতু পুত্রে। % 

নন্দায়াং গম্যমানায়াং পূর্বদাৎ ফ্যা লুক ন সাং। পত্রে তু বা! 

চৌরমাকুলম্। বৃষলদাকুলম্। দাম্যাঃপতিঃ। দাস্যাংপুন্র; | দামীপু্ঃ। 

ক্ষেপে কিম্। ব্রান্মণীপুন্রঃ। 



১০৪ নাসার? পমৃ। 

বাণ্দিকৃপশ্যতে| যুক্তি, দণ্ড-হরে।১% 

এভ্যঃ পৃর্ববদেভ্য£ করমাদেতেষু পরেষু যা! লুক্ যাৎ। বাচোযুক্তিঃ। 

দিশোদওঃ। পশ্যতোহরঃ। পু 4 

ফ।যন-ণীনণকাস্তকুল-ণকাস্তপুত্রেঘদসঃ | 

পূর্বদাদদসঃ পরস্যাঃ ষ্যা লুক্ নদ্যাৎ ষাযনে লীনণকাস্তকুলে ণকান্তপুত্রেচ 

পরে। অমুষ্যাপত্যম্ আমু্যায়ণঃ। অমুষা কুলে “সাধুঃ অমুষ্যকুলীন:। 

অমুষ্যকুলস্য ভাবঃ অমুষ্য কুলিকা। অমুষ্পুজিকা। ভাবণি তু বছুপ- 

চারাগরীনাদ্যন্তত|। 

খতে। বিদ্যাযোনিসপ্বন্ধে ।১% া 

খনস্তাৎ পূর্বদাৎ য্য। লুক্ নস্যাৎ পুর্কোন্তরদয়োধিদ্যাধো নিমন্বন্ধবাচিত্বে 

সতি। হোতুঃশিষ্যঃ। হোঠুঃপুত্রঃ। পিতুবস্তেবাসী। স্বনুঃপুত্রঃ । খত 

ইতি কিম্। মাতুলপুত্রঃ। বিদ্যা নোনি সম্বন্ধ ইতি কিম্্। হোতৃগৃহম্। 
পিভৃধনমূ। 

বা শ্বস্থ-পত্যোঃ পিতুঃ পিতরিচ | ৯ 

খদস্তাৎ পূর্বদাত য্য। লুক্ নদ্য দ্বা স্বশ্থপত্যোঃ গরয়োঃ পিতৃস্ব পিতরিচ। 

মাতুঃঘনা। পিতুঃঘনা।। হোতুঃঘনা। ছুহিতুঃপতিঃ$ পিতুংপিতা। পক্ষে 

মাতৃঘসেত্যাদি । 

বাচম্পত্যাদয়শ্চান্তে জ্েয়াঃ শিষ্ট গ্রয়োগতঃ 1৮ 

এতে নিপাত্যাঃ। 

বাচস্পতিঃ। বাস্তোষ্পতিঃ। দিবম্পতিঃ| দিবোদানঃ | শুনঃপুজ্ছঃ। 

শুনঃশেফ:। শুনঃকর্ণঃ। দেবানাশ্প্িগই ত্যাদিঃ | 

গোহন্ধসন্তারলাস্ি প্র্যাঃ। ৯ 

গোশবাদদস্তাদ্ধসন্তাচ্চ পূর্বদ[ৎ প্তযা। লুক নস্যাৎ সংস্ঞায়াম্। গবিষ্টিরঃ। 
যনেকিংশুক1ঃ। , বনেবন্বজাঃ। গোষ্ঠেপ্ররীরঃ | যুধিষিরঃ। ত্বচিসারঃ। 

ত্বকৃসারইতি তু ত্বগেব সারে! যস্যেত্যর্ঘে। হৃদিম্পৃক্। দিবিষ্পৃকৃ। বিবক্ষাতে। 

ঢে প্তী। এভাইতি কিম্! নদীকুকুটিকা। নামীতি কিম্। অক্ষশৌগ্তঃ। 
অপ য-মতু-যোনৌ ৮ 
অপ্ শব্দ পূর্বদাত প্ত্য। লুক নদ্যাৎ ঘেত্যে মতৌত্যে যোনৌচ পরে 



গমামপাদে ঘন্বঃ। ১০৫ 

রংজঞায়াম। অগ্গুভবে। অপব্যঃ। দিশাদিতাৎ যঃ। অপ্প মস্তাবাজ্াভাগৌ। 
অগ্ম,যোনিঃ। সং ংজাযাধিতি সঃ। 

প্রাচাং কারনাস্মি হসাঁদৌ।১: 
অদ্ধসস্তাৎ পূর্বদাৎ প্ত্যা লুক্ নস্যাৎ হসাঁদাবুত্তরদে পরে। বণিক্-কর্ষক- 

পশুপালাদ্যৈ দেরয়ো রাজভাগধেয়ঃ করঃ। সএব কারঃ। প্রাচাং দেশে 
যত্তম্নাম প্রদিদ্ধং তশ্মিন্ বাচ্যে সতি। হলেদ্িপদ্দিকা। (১) হলেত্রিপ- 
দিকা। দুষদিমাষকঃ। এপ্তানি প্রাচাং কারনামানি। পূর্বেগৈব দিদ্ধে 
নিষমার্থমিদম্। কারনায্্যেব প্রাচামেব হসাদাধেবেতি। কারনায়ীতি 
কিম্। অভ্যহিতে পণ্ত;ঃ ফ্লভ্যহিতপত্তঃ । কারাদন্তস্া দেয়স্যৈতন(ম | 
প্রাচামিতি কিস্।.. যুথে পণ্ুযু্থপত্তঃ। হসাদাীবিতি কিম্। অবিকটো- 
রণঃ। অন্ঈসন্তাদিতি কিম্। নদ্যাং দোহনী নদীদোহনী। 

মধ্যাস্তাদ্ গুরৌ।১ 
পৃথগৃষোগাদনাযি। মধ্যেগুরুঃ। অন্তেগুরুঃ। মধ্যমন্তো বা গুরু 

ধস্যেত্যর্থেত্ মধ্যগুরুঃ অস্তগুরুঃ। ছান্দস গণবিশেষঃ। 
অমুর্ধমস্তকাৎ স্বাঙ্গাদকামে ।১৫ 

ূর্দমন্ত কবর্জাৎ স্থাঙ্গাদদ্ধসন্তাৎ পুর্বাৎ প্যা লুক্ র্যা নতু কামে। 
কঠেকালঃ। উরদিলোমা। উরসিবাণঃ। অসমুর্ধমস্তকাদিতি কিম্। মূর্দ 
শিখঃ। মন্তকশিখঃ। অকামইতি কিম্। সুখকামঃ। 

স্বাঙ্গাদিতি কিম্। ধর্মবৃত্তিঃ । 

ঘএঞস্তবন্ধে বা ।% 

ঘএন্তবন্ধে পরে স্বাস্থাদতস্বান্গাচ্চ অদ্ধপস্তাৎ পূর্বদাৎ গা লুক ন স্যাা। 
করেবন্ধঃ করবন্ধঃ। চক্রেবন্ধঃ চক্রবন্ধঃ। উরসিবন্ধঃ উরোবন্ধঃ। অদ্ধসস্তা- 

দিতি কিম্। মণিবন্ধঃ। গুপ্তিবন্ধঃ | 

কালনান্নঃ কাল-তর-তম-চ তরাং-চতমাং-তনেযু।% 

* কালসায়োহদ্বসস্তাঁৎ পূর্ববদাঁৎ 7 লুক্ নস্তাদা কাঁলশবে পরে তরাদৌত্যেচ। 
পূর্বান্নেকালে পূর্বাহুকালে। পূর্বাহ্নেতরে পূর্বাহনতরে ৷ পুর্ব্বাহ্েতমে 

১। স্বিপদিকেতি। দ্বৌ দ্বৌ পাঁদৌ পরিমণমস্যেতি কঃ। পাদ? পদাদেশ;। শন্াবাধ 

স্বীত্বম্। তদ্ধিতার্থে সমাস: । 

১৪ 

চে 



১০৬ বৃহন্মুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

পূর্বাহৃতমে। ূর্বাহেতরাং ূর্বাহৃতরাম্। পূর্বহেতমাং পূর্বাহুতম!ম্ 

পূর্বাহেতন; পুর্ববাহ্ুতনঃ | অদ্বসন্তাদদিতি কিম্। রাত্রিতরাসূ। 
বাদ-শয়-বাসিঘকালাঁৎ।%&  , 4 
অকালবাচিনোহদ্বসন্তাৎ পূর্বদাৎ গুযা লুক্ নত্ত! দ্বা বাষাঁদৌ পবে। 

বনেবাপঃ বনবাসঃ। খেশয়ঃ খশয়ঃ। গ্রামেবামী গ্রামবামী। অকাল।- 

দিতি কিম্। পূর্বাহৃশয়ঃ। অন্বসন্তাদিতি রঃ | 

ধহুলং যেইস্থে কৃতি।১ 

স্থবর্জে কৃদস্তে পরে অদ্ধমস্তাৎ পুর্বাৎ কচিন্লিত্যং প্ত্যা লুক্ নস্যাৎ। 

কচিদ্বাস্যাৎ। কচিন্নিত্যং লুক স্যাৎ ষে সে লতি। স্তম্বেরমঃ। কর্ণেজপঃ 

পক্কেরুহঃ| দিবিজঃ। শরদিজঃ। গ্রাবৃষিজঃ। কালেজঃ।, এবমাদৌ নিতাম- 
লুক্। সরসিরুহং সরোরুহমূ। বনেচরঃ বনচরঃ | দিবিষদঃ ছ্যযদঃ। বর্ষেজঃ 

বর্ষজঃ | ক্ষরেজঃ ক্ষর্ঃ। শরেজঃ শবজঃ। বরেনঃ বরজঃ। ইত্যাদৌ 
বিকল্পঃ। কুরুচরঃ। স্থপ্তিলশায়ী। মাক্কাগ্তসিদ্ঃ। চক্রবন্ধনম্। অন্ুজম্। 

ইত্যাদৌ লুগেব।, অস্থইতি কিম্। মমস্থঃ। বিষমন্থ:| কুটস্থঃ। কায়স্থ। 
উদররস্থঃ। করন্থঃ॥ সব্যেষ্ঠইত্যাদিতু বাহুলাৎ। পূর্বদার্দিতিকিম্। নীল- 

সরোরুহম্। মহাবনচরঃ। ইত্যাদি । 

পৃহবৎ অ্ে্ঃ। ৪। ৩। ৫ 
সে স্থিতস্ত শ্রেঃ পূ্বভাবঃ স্যাৎ। পর্ববপশ্চিমে | 
তে! 1 তংপুজরে মগোত্রবিদ্যে চে। ৪। ৩।৬ 

চে স্থিতন্য খদন্তপ্য উ1 ম্যাৎ খদন্তে পুজ্রেচ পরে মগোত্র- 

বিদ্যে। মাতাপিতরৌ। পিতাপুজ্ৌ। হোতাপোতারো । 
গ্রাগস্যাবাযুদেবতয়োঃ1%(১] 

চে স্থিতয়ে৷ বাযুভিরদেবতয়ো; পূর্বদস্য ও] স্যাৎ। ইন্ত্রাবরূণৌ। ইন্্রা 

১। প্রাগিতি। ইহ দেবতাশবেন সাহিত্যেন যাগোদেগ্ত্বং বোধ্যতে । তখচ যাভা, 

মেকোন্ধেশেন হবিস্তাগে। বিহিতত্তয়োরেব গ্রহণম্। তম্মৎ ব্রঙ্গপ্রজাপতী। শিবনৈশ্র- 

বণৌ। রবিচন্দ্রো। ইভ্যাদৌ নস্যাৎ। 



সমামপাদে দন্দ্ঃ | ১০৭ 

সোমৌ। ইন্্রাবৃহষ্পতী। মিত্রাবরুণৌ। অগ্রাবিষ | এর্ষ)]চন্্রমসী । 
অবাধিতি কিম্। অগ্নিবাযু॥ বাধুণ্ী। | 

াগ্নেঃ দোমবরুণয়ো+ ৬৫ ও 
চে স্থিতয়ো। দের্বতয়ে। রগিশব্দসা ভী ম্যাৎ মোমবরুণয়ো: পরয়োঃ। অগ্রী- 

যোমৌ | অগ্নীবরুণৌ । 
ডি ব্রিমত্যবৈষ্ণবে 1১: 
চে স্থিতয়োর্দেবতয়োরগ্লিশবদ্য ডি: স্যাৎ ব্রিমত্যুন্তরদে পরে। 'নতু 

বৈষ্ণবে |" ডাঙ্যোরপবাদোইয়ম। অন্ীমরুতৌ দেবতে অন্ত আগ্মিমারুভম্। 
আগ্রিবারুণম্। কর্। ঘৈষ্ণবেতু অগ্পাবৈষ্ণনশ্চক। ব্রিমতীতি কিম্। 
আগ্রেন্্ং কর্ম।, 

দিবো দযাবাস্তযদে পৃথিব্যাং দিবদ্ ৮1১ 5, 

চে স্থিতয়োর্দেখতয়োর্দিব্শবম্য দ্যাবা ম্যাৎ পরদে। পৃথিব্যান্ত দ্যাঝ। 
দিব্ চ স্যাৎ। দ্যাবাতূমী। দ্যাবাক্ষমে। দ্যাবাপৃথিবো। দিবস্পৃথিবৌ। 
নির্দেশ বলায় বিঃ । . 

উযাসোষসঃ। ৯ ৪" 
চেগ্িতযোর্দেবতযোরুষস উষযামা স্যাৎ পরদে। উধ্াসানক্রম। উতাসা- 

ূ্য্যা। 

চগৈক্যবং ক্লীবমৃ। ৪1 ৩। ৭ 

চস্যৈক্যৎ গস্যৈক্যং বশ্চ ্ীবৎ স্যাৎ। 
উপজ্ঞোপক্রমান্তং তদািত্বোক্তৌ ষে। ১ 

উপজ্ঞায়ত ইত্যুপক্জঞ! | উপক্রম্যতইত্যুপক্রমঃ। তদন্ত করীবং ম্যাৎ উগজ্ঞা়- 
মানোপক্রমামানয়োঃ প্রাথম্যাখ্যানে। যে সে মতি। বঙ্গোপজ্ঞং বেদঃ। 

্রহ্গণা প্রথমং জ্ঞায়মান ইত্যর্থঃ। আঢ্যোপক্রমং প্রাসাদ; | তদাদিত্বেতি 
কিমূ। দেবদতোপক্ঞ গৌঃ। 

ছাঁয়া বহৃণাম্। ৮ 

ছায়ান্তং ক্রীবং স্তাৎ যে। স! চেগ্বহূনাং সম্বদ্ধিনী। বৃক্ষাণাং ছায়া 
বৃক্ষচ্ছামম্। নিচ্ছায়ম। 



১০৮ বৃহ্নুগ্ধীবোধব্যাকরণমূ | 

সভৌঘে গৃহেতবরাঞ্জরাজাংনূর্ঘাৎ 1৯ 

সভাভ্তং ব্ীবং স্তাঁৎ' সমৃহার্থে। গৃহার্থে তু মাজবঞজিতাৎ রাজার্থাদমন- 

্যার্থা্চ যে। (১)'দেবানাং ভা সংহতি দেরব/তম্। দাসীসভম্। নৃগস্ত 

সভাগৃহং নৃগসভম্॥ রক্ষঃসভূম্। 'অরাজেতি কিম্। রাজস্ব 

কম্থোশীনরাখ্যায়াম্।৮ 

ক্থাত্তং ক্লীবং স্তাৎ যে। যছ্যশীনরদেশোৎপন্লায়াঃ কন্থায়াঃ সংজ্ঞা শ্তাং 

সৌশমীনাম্ কম্থ! সৌশমিকন্থমূ। উদীনরেতি কিম্। দাক্ষিকস্থ(। আখ্যতি 

কিম্। বীরণকস্থা। পু 

বাতু চ্ছায়-সেনা'শালানিশা-ম্রাঃ।% « 

ায়াদযন্তং বং বাঁ স্যাৎ যে। বুক্ষ্তবৃক্ষযোর্ব চ্ছায়” বৃক্ষচছায়ং বৃক্ষ- 

চ্ছায়।। নৃসেনং নৃসেনা ৮ গোশালং গোশালা । শ্বনিশং শ্বনিশা। যবসুরং 

যবস্থর।। 

সঙ্যাব্য।দিপথে ষ-গেচ।& 

সঙ্যাপুর্বধ 'ব্যপূর্বঞ্চ পথভাগান্তং ব্লীবং স্যাৎ যে যে গেচ। দয়োঃ 

গন্থা। .দ্বিপথম্। চতুরণাং পন্থাঃ চতুষ্পথং বিশিষ্টঃ গন্থা বিপথম্। উৎপণম্। 

সঙ্থ্যাব্যেতি কিম। সৎপথঃ। পথ ইতি কিম্। আগন্থাঃ। 

ব্যবিশেষণানির্চা্দি। ৮ 

ব্যবিশেষণমন্দর্চাদিগণশ্চ ্রীবং স্যাঁৎ। অক্ষয়ং স্বঃ। অধ্ধির্চমূ। আকৃতি- 

গণোহয়ম্। 

রাত্রাহ্তাহাশ্চষয়োঃ পুংসি | % 

রাত্রান্তমস্ান্তমহান্তঞ্ পুংসি স্যাৎ চেষেচ। অহশ্চরাত্রিশ্চ সমাহার? 

অহোরাত্রঃ। অহশ্চরাত্রিশ অহোরাত। পূর্বরাত্রঃ। পূর্বাহ্ন: । 

দ্ব্যহঃ| ত্র্যহঃ।: : 

চৈক্যাচ্চদষহোহঃ | ৪1 ৩।৭ 

চর্গস্তাদদযহাস্তাৈক্যাদঃ স্যাৎ। বাক্চ ত্বকৃচ ঘয়োঃ 

১। অমনুষ্য শ্েনেহ সাদৃশ্যাত বাঙক্গস পিশীচাদীন।ং গ্রহণম্। নতু গবাঁদীনামূ। 



সমানপাদে ছন্ৰঃ | ১০৯ 

নমাহারঃ বাহ । শ্রীত্জমৃ। শশীদ্ষদ। বাফত্তিষমূ। 

লীঠচ্ছত্রোপানহমৃ। । 

উর্ব্ীবমূ। পদঠীবম ধেন্ধনডুহৌ । অহোরাব্রও। স্ত্র- 
পুংসৌ। * বাউআনসে। খক্সামে। দারগবাক্ষিত্রবাদয়ঃ 
সাধ্যাঃ। (১) 

প্রাণিতুর্ধাসেনাঙ্গানামৈকচং চে 1৯২) 
্রাণ্যঙ্গীনাং তৃর্ব্যাঙ্গানাং মেনাঙ্গানাঞ্চ চে এক্যমেব স্যাৎ। হন্তপাঁদম্। 

মার্দিঙ্গিকপাণবিকম্। রথিকাশ্বারোহ্ম্। 

স্থেনোষ্ট্যামন্থ্বাদে চরণানাম্। ৮ (৩) 

চরণাঁনাঁং চে এঁকামেব স্ত।ৎ সিদ্ধস্যোপন্তাসে 48) ট্যস্তস্য স্থাধোরিন্ ধোশ্চ 

প্রয়োগে সতি। উদগাৎ কঠকালাপম্। প্ত্যন্ৎ কঠকৌথুমম্। স্থেনো- 
রিতি কিম্। অনিন্থিষযু কঠকালাপাঃ। ট্যামিতি কিম্। উদ্যস্তি.কঠকালাপাঃ। 

অশ্থবাদইতি কিম্। প্রথমোপদেশে উদপ্ডঃ ০০ |. 

অক্লীবযজুংক্রতুনাম্। ৮ 
ক্লীবলিঙ্গভিন্নানাং যন্ুর্বেদ বিহিতক্রতুবাচিনাং চে 'ধক্যমেব স্যাৎ। 

অবশ্চি অশ্বমেধশ্চ অকাঁশ্বমেধম্। সাঁহাতিরাত্রম। অক্লীবেতি কিম্। রাঁজ- 

১। সাধ্যাইতি নিপাত্যা ইতার্থঃ। অক্ষিক্রবাঁদয ইত্যদি পদা দন্যেপোবং বিধাঃ শিষ্ট 

প্রয়োগা নিপাতনীয়। ইতি সিধ্যতি। তথাহি নক্তঞ্চ দিবাচ নক্তন্দিবমূ। ছয়ো রাধিকরণার্থ- 

ত্বেনাধেয়সাপেক্ষত্বাদসামর্ঘযেহপি মমাসঃ। রাত্রিশ্য দিবাচ রাত্রিন্দিবম্ অহশ্চ দিবাচ অহর্দিবষ্। 

প্রত্যহ্মিত্যর্থ;। খক্চ যজুশ্চ ধগ্মজুষম। উদুখলনুষলম্।' চিত্ররথবাহ্ণীকম্। বিশ্বকৃমেনী- 

জ্ছুনৌ ! চিত্রাম্বাতী। পুত্রপ্রস্থো। কেণশজ্র। পাঙুধৃতরাদ্্রৌ। উদুখলাদীনা মুষলাদিভি 

নদে পর্বনি পাঁতঃ॥ এবং জীয়াচ পতিশ্চ জম্পতী দম্পতী। জায়ায়া৷ জন্দমাদেশৌ বা। 

পক্ষে জায়াগতী। মাঁতাচ পিতাচ মাতরপিতরৌ | মাতু্মাতরা দেশে! বা। পক্ষে মতি] 

পিতরৌ। গিতুরপি পিতরাদেশেবেতি ক্ুশ্চিং। তম্মতে মাতর পিতরাত্যাং মাতর পিতর 

লো রিত্যাদি। এবমন্যেইপি প্রয়োগাঃ সাধনীয়াঃ। 

২। প্রাণীতি। অত্র তৃ্যযশৰ স্বদ্বাদকপরঃ। 

৩। স্থেনোরিতি । অন্তর চরণশব্দঃ শাখানিমিত্তকঃ পুরুষেযু বর্ততে। 

৪1 প্রমাণান্তরাবগতস্যার্থস্য শব্দেন মঙ্ধীর্নমূনুবাঁদ ইত্যর্থবশীদা ইসিদ্ধমোতি।' 



১১০ বৃহনুগ্ধবোধব্য(করণমূ। 

হুয়বাঁজপেয়ে। যজুরিতি কিম ইযুবজ্রৌ। সাঁমবেদবিহিতৌ। ক্রতুশন্বস্য 

দোমযাগে রূযত্বান্ন দর্শপৌরমাসাবিত্যন্র। ॥ 

পাঠাসন্নাধ্যানাম্।?, রর 
অধ্যয়নেন প্রত্যাসন্ন আখ্যা যৈষাং তেযাং চে এক্যমেব স্যাৎ। পদক- 

ক্রমকম্ (১)। ক্রমকবার্তিকম্ ২)। পাঠেতি কিম্। পিতাগুজৌ। আস- 

ন্নেতি কিম্। যাঁজ্তিবৈয়াকরণৌ | 
অগপ্রাণিজাতীনাম্। * (৩) ৃ 

প্রাণিবর্ঞতিবাঁচিন।ং চে এঁক্যমেব ম্যাৎ। ধানাশঙ্কুলি। ভ্রুমশৈলম্। 

অগ্রাণীতি ফিম্। ত্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিটুৃশৃদ্রাঃ। জাতীতি কিম্্। নন্দক- 
পাঞ্চজন্টো । | 

ভিন্নলিঙ্গনদী-দেশ- নগরাাম্ ১৫ 

ভিন্নলিঙ্গাণাং নদীনাং দেশানাং নগরাণাঞ্চ চে এীক্যমেব স্যাৎ। গঙ্গা- 
শোণম্। রাঢ়ামগধম্। মথুরাকান্তকুজম্। ভিন্নলিস্ক্েতি কিম্। গঙ্গায়মুনে। 

নদীগ্রহ্ণাদ্দেশো!। জনপরক্ূপত্তেন কৈলামগন্ধমাদনে। নগরগ্রহণাৎ গ্রামনিমেধ 

সেন জান্ববশ্চ দেশঃ শালুকিনী চ গ্রামঃ জান্ববশানুকিত্তো। 

অবহিষ্কৃশুদ্র- ক্ষুদ্র জন্ত-নিত্যবিরোধিনাম্।১৫ 

অবহিষ্কতশূদ্রাণাং কুদ্রজন্ত,নাং নিত্যবিরোধিনার্চ চে এঁক্যমেব স্যাৎ। 
তক্ষায়স্কারম্। রজকতন্তবায়মূ। যুকালিক্ষমূ। দংশমশকম্। মার্জারমৃষিকম্। 

অহিনকুলমূ। নিত্যেতি কিম। কুরুপাওবাঃ | 

গবাস্বাদীনাম্।* 

গবাশ্বাদীনাং চে এক্যমেব স্যাৎ। গবাশ্বম। দাসীদ[সম্। আক্ৃতি- 

গণোহয়ম্। 

১। পদমধীতে পদকঃ। ক্রমমধীতে ক্রমকঃ। বেদাভ্যাসী পদমধীত্যৈব ক্রমমধীতে 

ইত্যধ্যয়নামতিনিমিত্তে পদক-ক্রমক সংজ্ে। , 

২। বৃত্তিমধীতে বার্ঠিকঃ। ক্রমমধীত্যৈব বৃত্তিমধীতে ইতযধয়নাদতিনিষি্তে ক্রমঝচ 

বার্তিক সংজ্ঞে। 

৩। যাদৃগজাতীয়ন্তেতিষ্তায়াৎ প্রণিবর্জনাদ্দব্যজ।ভীয়স্ভৈর হী তেন রগ 

র্সগৃদ্ধাঃ। গরম্ন|কুঞ্চনপ্রসারণানি ইত্যাদৌ নস্ত।ং। - 



সমাসপাদে ঘন্দ্ঃ | ১১১ 

পক্ষি-বৃক্ষ-মুগ-ধান্-তৃণ-ব্যগ্রনানাং ব|। ৯ র্ 
পক্ষ্যািবাচিনাং চে এরধ্যং ম্যা দ্বা। শুকবকম্ উকবকাঃ? প্র্গস্তগ্রোধম্ 

্ক্সতগ্রোধাঃ। রুরুপৃষতম্ করুপৃষতাঃ। গোমহিষম্। গোমহিযাঃ স্্রীহিষবম্ 
-ব্রীহ্যিবাঃ। ,কুশকাশম্ কুশকাশাঃ। দধিঘ্বতম্ দধিঘ্বতে। মুগেতি 

রুরুমহিযা ইত্যাদৌ মাতৃৎ। 
বিরুদ্ধাদ্রব্যাণাম্। ৯ 

সহানবস্থিতামামদ্রবাবাচিনাং চে এঁকাং স্যান্ধা। শীতোষ্ং দীতোফে। 
জন্মমরণং জন্মমরণে। বিরুদ্ধেতি কিম্। কামক্রোপৌ। অদ্রব্যেতি কিম্ 
গীতোষেঃ উদকে। ঘি: 

পূর্ববাপরাধরেঃত্তরাথবড়বানাম্। * 

পূর্বাপরম্। অধরোত্তরম্। অশ্ববড়বম্ পক্ষে পুর্ব(পরে। অধরোত্তরে। 

অশ্ববড়বৌ । 

ন সেনাঙ্গ-ফল-কষুদ্রজন্ত-পক্ষি-বৃক্ষ মৃগ-ধান্ঠ-তৃনানা-মব্বান্তানাম্। ৮ 

অব্বান্তানামেষাং চে এঁক্যং নস্যাৎ। রথিকাশ্বারোহৌ। বদরামলকে। 
যুকাঁলিক্ষে। হংসচব্লবাকৌ। প্রক্ষন্তগ্রোধী। রূকপ্যত্ে। ত্রীহিষবৌ। 

কুশকাশৌ। 
দধিপয় আদীনাম্। ৮ 

অব্বান্তানাং দধিপয় আদীনাং চে এঁকাং ন স্ভাৎ। দধিগ্বসী। খকৃসামে। 

বাজ্মনসে। ব্রহ্মগ্রজাপতী। শিববৈশ্রবণৌ। স্বন্ববিশাখৌ। আকৃতি 

গণোং্য়ম্। 

অর্থেয়স্তায়াং বাতু তত সামীপ্যে । ৮ 

চে প্রাপ্তমৈব্যং ন স্তাঙ্চার্থস্তেয়ত্তায়াম্। ইয়ত্ত। সামীপ্যে তু বা। দশ 
দস্তেযৌষ্ঠাঃ। অপ্ত নার্দপ্গিকপাণবিকাঃ। সামীপোতু উপদশং দৃত্তৌষ্্যমূ। 
উপদশা দত্তযোষ্ট্যাঃ | 

» প্রাগিহদেকমূ। * 

চে স্থিতমিদস্তমুদন্তঞ্চ একং গ্রাক্ প্রয়োক্তব্যম্ হরিহরৌ। অনেকস্ত 

প্রাপ্তাবেকপ্তৈবেতি নিয়মঃ (১) ] যথা হরিহরগুরবঃ। হরিগুরুহরাঃ ! 

১। একট্ঠৈবেডি নিয়মাৎ যথা হবিশব্স্ত ইদস্তৃ্।ৎ প্রাউ নিপাত শা ওক শবাস্াপি 

৯ 



১১২ বৃহম্মপ্ধীবোধব্যাকরণমৃ। 

অজীদন্তম্। ১ 

চে স্থিতদ্দেকমজাগ্ঠদস্তং গ্রাক্ প্রয়োক্তব্যম॥ ঈশকৃষৌ। অনেকত্রা, 
নিয়মঃ (২)। তেন অর্ববরথেম্ত্রাঃ। ন্্াশ্বরথাঃ | 

অল্লাচ।৯ 

চে স্থিতমেকং স্বল্নাচ্ গ্র/ক্ প্রয়োক্তবাম্। শিবকেশবে। ৷ ধবখদির- 
গলাশা;। অনেকত্রানিয়মঃ (5)। ০০ | বীণাশজছুন্দুভয়ঃ। 

সমাচ্ তর্ভ, ক্রমেণ।১ 

চে ছি সমানাচ্নক্ষত্রমুদয়ক্রমেণ খতুশ্চ সমানাচ্ প্রাছুর্ভাব ক্রমেণ 

প্রাগর্ভতে। কৃত্তিকারোহিণ্যোৌ। হেমন্তশিশিরবসন্তাঃ। সমাজিতি কিং 
পুষ্যপুনর্বস্থ। গ্রীন্মহ্মেস্তো । 5 

ঘুমন্ধম্। ৮ ু 

ঘুমৎ সমানাচ্ দং প্রাক্ গ্রয়োক্তবাম্। দমিতি ভর্তনিবৃত্তিঃ। কুশকাশম্। 

অভ্যহিতমূ। * 

অভ্যহিতং সমানাচ্ প্রাক গ্রয়োক্তব্যম। মাঁতাপিতরৌ। শদ্ধামেধে। 
দীক্ষাতপসী। .. 

বর্ণত্রাত্রোর্জ্যেষ্ঠঃ | * ও 

বর্ণজ্যেষ্টো ভ্রাতৃজ্োষটশ্চ প্রাক গ্রয়োক্তব্যঃঃ। ব্রা্গক্ষত্রিগবিটৃশৃদরঃ । 
যুধিষ্টিরার্ুনৌ । ভীমার্জুনৌ। 

গঙ্ঘযাস্বল্পম্। ৮ 

সঙ্থ্যান্থ মধ্যে অন্নং প্রাক প্রয়োক্তব্যমূ। দ্িত্রাঃ। ত্রিচ্রুরাঃ । 

 একশেষগ্রকরণম্। 
পুংস্তিয়ো স্তাতিনয়ে! না শিষাঃ। * 

উদ্তাৎ হরশবাৎ প্রাঙনিপাতো। নিষতেভবতু স মাভুং। তথাচ হরিশবাপ্তৈৰ এ।ও 
নিপাতে। নিয়ত: । গুরুশবস্ত তু হরশব্দাৎ প্রানিপাতঃ পরনিপাতে। বা বচ্ছিকঃ। এবং 
কদাচিৎ গুরুশবক্তৈব প্রাঙনিপাতোনিয়ত?ঃ| খাঁশবগ্ঠতৈচ্ছিক ইতি ফলিতম্। 

২। অনেত্রতি একেতরত্রানিয়নাৎ অশরথেন্্র। ইত্যন্ত্র ইন্্রশবস্ত অজাদাদস্তত্বেগি 
রথশবাৎ প্রাঙনিগাঁতো ন নিয়ম্যতে কিন্ত্বিচ্ছিক ইতি লভ্যতে। 

৩। অনেকত্রানিয়মাৎ বীণাশবস্ত স্ব্পাচত্বেপি শখ ছুন্দূভি বীণা! ইতাতর ছুনদু্তি শনস্ত 
প্রাঙনিপাতে। নস্যাৎ। কদাচিৎ স্ঠাদপীতি লভ্যতে। 
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ত্যমাত্রকতভেদয়ে।: গুিগে মধ্যে পুমান্ শিষ্যুতে। হংসীচ হংস 

হংসৌ। ত্যভিন্নয়ে। গু কিম্। পার্কাতী পরমেশুরৌ। ই 
ইন্ত্রাবিত্যপি কশ্চিৎ। 

গোত্রযুনে্ গৌত্রম্। & 

ত্যতিন্নয়োগোত্রত্যন্ত-যুবত্যান্তযোর্সে।ত্রত্যান্তং শিষ্যতে । গার্গ্যশ্চ গার্গযা- 

যণশ্চ গারো । গোত্রযুনোরিতি কিম্। গর্গগার্যায়ণে ত্যভিন্নয়োরিিতি 
কিম্। গৰর্্যবাত্্য।য়নৌ। 

সত্ীপুংবচ্চ |% 

ত্যভিম্নয়োর্গোত্রযুনোর্গোত্রতীঘ্ত স্ত্রী শিদ্যতে। শ্তরিয়াঃ পুংবছাবশ্চ1 

গার্গীচ গারগ্যায়ণন্ঠ পার্স । গার্সো চ গার্ধ্যায়ণৌচ গারগ্যাঃ। দাক্ষী চ 

দাক্ষায়ণশ্চ দাক্ষী। ত্যভিগ্নয়োরিতি কিম্। গাগাবাৎস্তায়নৌ। 

ক্লীবারীবয়ো; ক্লীবং বাতু কৃঞ্চ ।৯% ৃ 

ত্যতিন্নয়োঃ ক্লীবারীবয়ো? ক্লীবং শিষ্যতে। তম্মাৎ কৃঞ্ণ ব|। শু্লুঃ কম্বলঃ 

শুক্লা শাটা শুক্লং বন্ত্রং তদিদং শুরুম্। তানীমানি শুক্লানি। ত্যভিননযোরিতি 
কিম্। সিতধবনগুকানি। হিমহিমান্তো। পু 

্রাতৃপুতরো স্বশ্থদৃহিতৃভ্যাম্। ৯ 

ভ্রাতু; স্বত্রা সহ চে ভ্রাতা, পৃত্রস্ত ছহিত্র৷ নহ ঢে পুত্র; শিষ্যতে। ভ্রাতাঁচ 

স্বনাচ ভ্রাতরৌ। পুন্রশ্চ ছুহিতাচ পুত্রৌ। 

অতরুণানেকথুরগ্রাম্যপণুসজ্ৰেষু স্ত্রী ।% 
অতরুণানামেকথুরগ্রামাপশূনাং সঙ্বেযু স্ত্রী শিষ্যতে। ইমে অন্গাশ্চ 

ইমা অজাশ্চ ইমে অজ! ইমে গাবশ্চ ইম| গাঁবশ্চ ইমাগাবঃ। 

অতরুণেতি কিম্। ইমে বৎসাম্চ ইমা বতসাশ্চ ইমে বৎমাঃ। ইমে 

বর্করাশ্চ ইম! বর্করাশ্ঠ ইমে বর্করাঃ। অনেকথুরেতি কিম্। ইমে অশ্বাশ্চ 
ইমা অশ্বাশ্ট ইমে অশ্বাঃ। গ্রাম্যেতি কিম্। ইমে রুরবশ্চ ইমা 
রুরবশ্চ ইমে কুরবঃ। সজ্বেঘিতি কিম্। গৌশ্ারং গৌশ্চেয়ম 
ইমৌ গাবৌ। প্রত্যু্যাহরণেষু সর্বত্র পুংস্িয়োস্তযভিম্নয়োরিত্যনেন পুমান্ 
শিষ্যতে। 

ত্যদাদিরন্ৈ:। » 
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ত্যদ|দিভিনৈ সহ চে ত্যদাদি; শিষাতে। শ্তশ্চ চৈত্রণ্চ তে)। খঢ 
€ 

দেবদত্তশ্চ তে। নর 

স্তদদে দাদিনান্তামূ। » 

স্তাদাদীনাং তাদাদিভিঃ সহ চে গরং শিষ্যতে। স্তশ্চ সচ তৌ। সচযশ্ড 

তৌ। যন্ড কম্চ কৌ। পুর্বশেযোহপি দৃশঠতে ম চ যশ্ড তৌ। 
মব্ধপণামেকক্তাবেক। * 

তুল্যন্বপাণামেকঃ শিষাতে একন্তাং ক্কৌ। বৃক্ষম্চবৃষ্ষণ্চ বৃক্ষৌন। বৃক্ষ 
বক্ষম্ বৃশ্ষশ্চ বৃক্ষাঃ ! (১) রামো রেখুকেয রামে। দাশরথিঃ রামোইচ্যুতাগ্রজন্তে 

বাম: । মাষে। ব্রীহি; মাষে। মূর্খ; মাষ; পরিমাণবিশেষস্তে মাষাঃ। অক্ষে। 
বিভীতকঃ অক্ষ! রথাবরব: অক্ষ; পাশকন্তে অঙ্গা:। এনও পাদা রশ্বাজ্বি, 

তুরধাংশাইতি। অমানঘিগ্লানামিত্েন। হেন মাহা জনণী মাতা দীন. 

কর্তা তৌ মাতৃমাতারৌ। 

সমানার্থাশ্চ বিরূগাণামিতি বঝসব্যম্। ৮ 

বক্রদগুশ্চ কুটালদুওশ্চ বক্রদণ কুটিসদণ্ডে। ৭|। 

পিতৃশ্বশ্ুরৌ' দাতৃশ্বশভ্যাং বা। ৮ 

পিতুর্মাত্রা সহ চে পিতা, শ্বশুরস্য শ্বশর। সহ চে শ্বশুবঃশিবাতে ব|। মত, 

গিতাচ পিতরৌ মাতাগিতবৌ। শ্বশ্রন্চশ্বশ্নরশ্চ শ্বশুরৌ শ্বঅশ্ব্রৌ | 

| ইতি চঃ। 

পীতমন্বরৎ যঙ্টামে। গীতান্বরে। হরিঃ | নীলমুলজ্ৰৎ বপু 
ধন্তামৌ নীলোজ্জবলবপুঃ কষ; । আর্শোহদান্তইতি | হরিভাবিশী 

সিসি পপি ৯৭০০৩ তাল পিপি শিপ পি 

শি পপ পি্পাপ পাশ পি সস 

১। হন্মতে পদানাং বাক্তো শক্তিস্তম্মতে যানন্তি ভ্রবা।ণি বিশিগবিাবিতথ বিন 
ক্ষিতানি তাবতাং শা নামেকৈ কা্থপ্রতিপাদকা নাংপ্রয়োগে প্রাপ্তে একশেষ। খয়ণাং বৃক্ষ বৃক্ষ] 
ইত্যাদাহবণম্। বৃক্ষত্াদিজাভাবচ্ছিতে বৃক্ষাদিপদানাং শক্তিবিতো তন্মতে তু বৃষ্ষো বৃষ্ষ। ইতা। 
দিকং নোদাহবণম্। দ্বিবচনবহৃবটনাভ্যামে বৃক্ষত্ব।দিজ(ত্যবছিন্নগত দ্বিস্বহুতবে।ধনসস্ত বাং। 
কিন্ত রামৌ বামা; মাষৌ মাধা ইঠাদিকমেব তন্মতোদ।হবণং ্রষ্টবাম্। রামত্বাদীন। 
মেকৈকব্যক্তিনিষটন্বেন জাতি হানঙ্গীকাবা্তদ বচ্ছিরহেন রামাস্তরাদ্বাপ্থিতাসন্তবাদিতি ধোষম। 
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হরিভাবিনী। শ্রীভাবেণ শ্রীভাবেন। রম্যবিশ।। শ্ীকামেণ। 
রমাপন্ষেন। রম্যমুন।' রম্য । ৭ 

নঞোহনো বাজ্ঝসোঃ 181 ৩1৩1৯ 
নঞ্চো অচিপরে অন্ হমেচ অঃ স্যাৎ। নাস্ত্যন্তো যদ্যাশৌ 

অনন্ত নাস্তঃ | অড্ুতঃ নম্যুতঃ। 

অগে প্রাণিনি নিত্যম 1৮ 
প্রানিনি বাচ্যে অগশনে নঞ্চে। অঃ স্তাঘিত্যমজ। ন গচ্ছ্তীত্যগে। 

বুষঃ। অগ্রাণিনি তু শৈলবৃক্ষৌ নগাবগৌ ইতি। 
ত্যাদৌ ক্ষেপে ।১৫* 
ত্যান্তস্তে পরে নঞ আদেশে নিত্যং স্তাৎ ক্ষেঞ্জে গমামানে। অপচগি 

জাল্স। অকরোধি জাল্স। 

ননক্ষত্রাদৌ।৯ 
নক্ষত্রাদিষু শব্দেবু নঞ্চে। অনৌ ন শ্ত।তাম, নক্ষতরাদির্যথ]। 

নক্ষত্রং নমুচির্নাকো। নপান্ক্রো নপুংমকম,। *" 

নবেদ। ন্ষুলে। নত্রাট নাসত্যা নথ ইত্যপি । 

নাস্তি অকংছুঃখং ষত্র নাকম.। নপাতীতি নপাৎ। শাত্রস্তঃ। ন বেত 

নবেদাঃ। ন ভ্রাজতে নভ্রাটু। সতসু সাধবঃ নত্যাঃ ন নত্য। অপত্যাঃ ন 

অমত্যাঃ নাসত্যাঃ | নাস্তি থংয়স্ত নথম্। 

মহত্ৈকার্থে জাতীয়-ঘাস-কর-বিশি্টেতি তীচ ।৪1 ৩। ১০ 

মহত স্ত আ! ্যাৎ একার্থে জাতীয়াদৌতু তীচ। 
পুত স্তযকতপুংস্কঃ সত্রিয়াৎ ড্য-মানি-ত-ত্ব-শমন্ততরাদে। 

চারূপ্যে। ৪ ৩। ১১ ১ 

*উক্তপুংস্কঃ স্ত্রীলিঙ্গঃ পু্বং ম্যাৎ একার্থে স্ত্রীলিঙ্গে 
গাদৌচ। নতুরূপ্যে। 

তর-তম-রূগান্চ তরাং চতমামিঠেয় ইমন্ কল্প? । 

দেশ্টো দেশীম-লহ গাঁণশ্চর-স্গা-চশমন্চ। শসন্ততরাদিঃ। 



১১৬ রৃহন্ুুগ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

হস্তিন্টাদি রনপত্যঞ্চেয়ে তাচ্যে | ১৫ 

হস্তিন্তার্দিঃ পুংবৎ ঠ্ঠাদচি যেচ তে। নত্বপত্যার্থফেয়ে। হস্তিনীন।ং 

ঙঘঃ হাস্তিকম্। খ্বেন্তা ইদং শ্বৈত্যম। অগ্রায়ী দেবতাইস্ত আগ্রেরঃ। অপতা 

ফেয়েতু রোহিণ্যা অপতাং রৌহিণেয়ঃ। আক্কৃতিগণঃ | 
ষেহগ্াদৌ কুক্কুট্যাদিঃ | ৯ 

_কুক্কুট্যাদিং পৃংবৎ স্যা অগ্ডাদৌ যে সে সতি। কুক্কুট্যা অণ্ং কুক্কু 

টাওম্। মৃগ্যাঃ ক্ষীরং মুগক্ষীরম.। কাঁক্যাঃ শাবকঃ কাকশাবকঃ। 

নোপ্-তাককোও-পুরণ্যাথ। হযুত্রক্তবিকারার্থ নিতং জাতি 

্বাঙ্গেপ্তমানিনি। ৪।৩। ১২ 

উবনতং তদ্যাকম্য বা কেন ককারোঙ,পুরণীত্যান্তহ সংজ্ঞ।- 
ভূতমিমুক্তার্থ- -বিকারার্থবর্জ্ং নিতান্ত পৃ্বন্নস্যাং | জাতি 

্বাঙ্থবিছিত্স্তন্ত মানিন্ বর্জে। 

পুরণী-প্রিক্স-মনোজ্ঞ।-স্ভগা-ছুর্ভগা-ক্ষান্ত|-কান্তা-বামন।- 

বামা-চপলধালা-দমা-পচিবা-তনয়া-দুহিতৃ-স্বা-কল্যাপী-ততো। 

। 81 ৩। ১৩ 

এষু পুংবন্ন স্যাৎ। 

গবাবাদেঃ ঘোহন্তে গৌণ হনীগুসঃ | ৪1 ৩। ১৪ 
অস্তে স্থিতস্য গোরাপঈপ উপন্চ মুঃ স্যাৎ অগ্রধানত্ে 

সতি। নতীষমঃ | 
নার্পিপ্লল্যাদেঃ। ৮ (১) 

অদ্দপিগল্যাদেঃ প্রাপ্ত; স্বেনস্তাৎ। 

ঈয়সো ঠে। % 

ঈবনে! হ এব স্ব নস্তাং। হে ইতি কিম। অতিপ্রেয়দিঃ খলঃ। 
রিশা --িশিট শি টা শিট ০ শা ক টি শো 

১। এতৎ বো দাহবণ্ ভহপুকষে দঞবাখ্। 



সমাপার্দে বুররীহিঃ। ১১৭ 

নীতগুঃ | ধ্বস্তমায়ঃ। কালতনুঃ। হীষসন্ত বনুপ্রেয়সীঃ। 

উবাদেত্ত বামোরসছরসাঃ। রমিকাভার্ম্যং। পাচিকাভাধ্যঃ। 

ষঠীজায়ঃ। দত্তাজীয়ঃ। মৈথিলীভার্মাঃ। ত্রাঙ্ষণীভার্ম্য) | 

স্বকেশীভপ্যঃ। অমানিনীতি কিযৃ। ত্রাহ্মণমানিনী। যুমা- 

দেস্ত। বৈয়াকরণভারর্য;। মৌবশভার্ধ্য;। কাষায়কন্থ্ । হৈম- 

মুদ্রিকঃ | পুরণ্যাদৌতু । | 

ছে পুরণী-প্রমাশীভ্যামঃ | 9। ৩। ১৫ 
আভ্যাম; দ্যাদ্ধে। ষয়নোর্লোপে। হঘুক্তৌ পে কল্যাী- 

পঞ্চম। রাব্রযঠ।”কল্যা ণীপ্রিয়; | মুখযাত্র,পৃতরণী গ্রাহা। | তেন। 

দ্যুতঃ কঃ। 8 ৩। ১৬ রি 

দীসংজ্ঞকাদৃদ্তাচ্চ কঃ স্যাদ্ধে। কল্যাণপঞ্চমীকঃ পক্ষঃ | 

রাজি? পূরশীবাচ্যা চেতি পূর্বাত্র মুখাত্বযূ। স্তরীপ্রমাণঃ। 

মধ্বাদি-কার্থনীবাদিভ্যাম.। % | রা 

মধ্বাদেরেকত্বার্থন$বাদেশ্চ কঃ দে প্রিয়মধুকঃ। অনর্থক? । রন! শৌ রন 

সূ নবনৌকঃ। কার্থেতিকিম.। দে নাঝো যন্ত স দ্বিনৌঃ। সধ্বাধিনাবাঁদী বথা। 

মধুপানদ্রঃ-শালি-নএর্থ! দধিবপিষী। 

(১) নৌরনড়ান্ পয়োলক্মীঃ পুমাং স্তো মধুনৌগণৌ । 

স্বিয়ামিন। ১ 

ইনন্তাৎ কঃ শ্তাদ্ধে স্রিয়াং বাঁচ্যায়াম.। বইবে দ্ডিনোইস্তাং শালায়াং 

বহুদর্ডিক1 শালা । বহুচ্ছত্রিকা। বহুত্বামিক! ন্গরী। বহুবাগ্িকা মতা । 

রিয়ামিতিকিম.। বহুদস্তী রাঁজা। 

কৃদধ্যক্কতপাস্তাভ্যাং বা।৯ (২) 

*. ১. নঞর্থ ইতি। নএ পুনর্কেধী অর্থশ ইভার্থ;। 

২। কুদ্দীতি। অন্র যন্মাদকৃতসমাসান্তাৎ গুত্রান্তরেণ কপ্রতায়ে ন প্রাপ্ত ভম্মাদে 

বাকৃতসমসান্ত।ৎ কগ্রভায়ো অনেন বিভাযযা বিধীয়তে। অতএব কৃদস্তমদীসংজ্ঞকাঁৎ 

দ্যুতুক ইত্যনেন ণিতো প্রাপ্তে অনৃতপান্ভ।দিতানেনা প্রার্ধৌ বনতাষার্থং কৃদ্দীতি পৃথপ্ুজ্ম্। 



১১৮ বৃহনুগ্ধবোধব্যাকরশয্। 

কদস্তদীযংক্ঞকদতদাস্তাচ্চ কঃ স্তাদা হে। বহুতন্ত্রীকঃ বনুতন্ত্রীঃ। সথবধূকঃ 

জুবধৃঃ( ক্াদীতি কিমূ। সু | সুরঃ । অক্কৃতসান্তাং। দ্বিনৌকঃ দ্বিনৌঃ | 
বহুযোগিকঃ বহুযোগী। বহুমালকঃ ,বছুমালঃ। ু্িকঃ হুশখ;। নিগীকঃ 

নির্ভাঃ। অকৃতসান্তেতি কিম্। প্রিয়পথঃ। প্রিয়ধুরঃ। 

নাখ্যায়াম. 1১৫ 

জ্ঞায়াং গম্যমাণায়াং প্রাপ্ত: কো নম্তাৎ। বিশ্বে'দেবা যস্ত বিশ্বদেবঃ| 

বিশ্বয়শা:। | 

ঈয়: স্বাশ্ব্ঘ নাডীতন্ত্রীভাষ্। ১ 

ঈয়সঃ স্থাঙ্গার্থীভ্যাং নাড়ীতস্ত্ীড্যাঞ্চ কে। নন্যাৎ । বহুশ্রেয়ান্। বহুপেয়পী । 

বনাড়িঃ কায়:। বহুত গ্রীবা। স্বাঙ্গার্থেতি কিম,। বইনাড়ীকে দিবস। 
বহুতন্ত্রীক! বীণ!। | 
 ভ্রাঙুঃ স্বতী।১৫ 

প্রশংসায়াং গশ্তমানায়াং ভ্রাতৃশবাঁৎ কে। নশ্তাৎ। শোভনে! ভ্রাতা 

সুত্র(তা লক্ষণ: । স্বতাবিতি কিম.। মূরধত্রাতৃক:। ছুষটভ্রাতৃক;। 
পুত্রে মাতুর্মাত্র ধৌ।» 

মাতৃশব্াৎ কোনস্তাদ্ধে পুত্রে বাচ্যে মাত্রা স্ততো গশ্তমানায়।ং ধৌ পরে। 
মহাকুলসম্ৃভায়া মাতুঃ স্তত্যা পুত্রস্ত।পি স্ততি মাত্রা স্ততিঃ | হে গাগীম।ত" 

পুত্র ধন্টোইসি। পুত্রইতি কিম্। হে গীর্গীমীতৃকে কন্ঠে ধন্তাসি। মাতা 
স্ততাবিতি কিম। হে দাসীমাতৃক পুত্র। 

নিরঃ গ্রবাণ্যাঃ। * 

প্রবাণী তন্তবায়শলাকা। নির্গত! প্রবাণী যস্ত স নিশ্রবাণি, পটঃ। 

অঠিনবইত্যর্থ;। রচিদস্াত্রাগি। তেন নিংস্থতনীব্য; ভ্রট্যৎকাঁধ্য: | বিলু- 
লিতকবরী শবরীত্যাদৌ কোনস্তাৎ স্বোপি। 

সহ সোবা। ৪1 ৩। ১৭ | 

সহম্য সঃ স্যা দা হে। সহ্মাত্র। বর্ততে যোহমো 

মমাতৃকঃ। সহমাতৃকঃ। 
গো-হপ-বৎমেঘাঁশিমি | ১ 



সমাসপাদে বুত্রীহিঃ। ১১৯ 

আ(শিষি গম্যমানাযামেঘের পরেষু মহন্ত সে! বাস্ত। দে। 'নত্বন্তেষু। 

শ্বস্তি ভবতে সগবে সহগবে। সহলায় সহহলায়।, মবৎনায় সহবৎসায়। 

এদ্বিতি কিম.। স্বস্তি দেবদত্তায় সহপুজ্রায়সহচ্ছাত্রায় | 

সংজ্ঞান্গধেয়াধিক্য গ্রন্থান্তেযু নিত্যম. | ৮ 

সংজ্ঞায়াং বিষয়ে অনুমেষে আধিক্যার্থে গ্রন্থমমাপ্ত্যর্েচি সহস্ত সে নিত্যং 

গ্যাৎ। শার্শথম,। লগলাণম,। সশিংশপন,। অনুমেয়ে। সাগিঃ কপোতঃ। 

সপিশাচ। বাত্যা। মরাক্ষদীক! নিশা । অদৃষ্া! অপ্য্যাদযোগৃহে কপোত 
পাঁতাদিভিরনুমীয়ন্তে। আধিক্যে। সদ্রোণা খারী। দ্রোখেনাধিক। থারী- 
তার্থঃ। গ্রস্থান্তে। মকলং জজযোতিষমধীতে। সসংগ্রহং ব্যাকরণমধীতে। 

কলান্তং সংগ্রহ্থাস্তীমিত্যর্থঃ | এ 

সক্থক্ষঃ যঃ জাঙ্গে। ৪1 ৩। ১৮ 

আভ্যাং হে ষঃস্যাৎ স্বাঙ্গে। দীর্ঘ সকৃথঃ। 'পুগুরীকব- 
দক্ষিণী যদ্যাসৌ পুগুরীকাক্ষঃ। মা্গে কিমৃ দীর্ঘদকৃথি 
সকটমৃ। ১" 

দারুণ্যস্কুলেঃ| ৪1 ৩। ১৯ 

পৰ্চাঙ্গুলং দারু। 
দিত্েযুদ্ধিঃ। ৪। ৩। ২০ 
স্বোর্লোপোতৌ তেহুচ্যে | ৪1 ৬। ২১ 

নদ্য লোপ উবর্ণম্য ও স্যাদচি যেচ তে। দ্িমুদ্ধীঃ | 
থখ্যায়া ভোহবছোঃ। ৪1 ৩। ২২ 

বহুবর্্জায়াঃ সখখ্যায়। ডঃ স্যাদ্ধে। পঞ্চ ষট পরিমাণ 

যেষাংতে পঞ্চষাঃ। উপগত। দশ যেষাৎ তে উপদশাঃ। 

বহো স্ত উপবহ্বঃ | 
নাভে নান্সি। ৪1 ৩। ২৩ 
পদ্মনাভঃ। 



১২০ . বৃহগ্ুগ্রবোধব্যাকরণমৃ। 

লোন্সোহস্তর্বহিষ্ভযাম। ৪ ৩। ২৪ 

অন্তর্লোমঃ। বহির্লোমঃ। 
সৌঃ শ্বঃ-প্রাতর্দিবাত্যঃ। % | 

সৌঃ পরেভ্য এভ্যো ডঃ স্তাদ্ধে। শোভনং শ্বোঘস্ত স ম্ুশ্বং। এবং 

নুষ্বৌ সশ্বাঃ। শোভনং গ্রাতধন্ত স সুগ্রাতঃ। এবং স্থপ্রাতৌ জগ্রাতাঃ। 
শোভনং দিব1 যয ন সুদ্িবঃ। 

নঞ.দুঃ-সোঃ সক্খো বা। ৪। ৩। ২৫ 
অমক্থৎ অমকৃথিঃ | 

অস্ প্রজায়াঃ। ৪॥ ৩। ২৬ & 

অগ্রজাঃ। | 

মন্দাল্পধচ্চ তু মেধায়াঃ। ৪। ৩। ১৭ 

অশেধাঃ। স্মেধার। মন্দমেধাও। 

ধর্মমাদন্ 1৪ | ৩। ২৮ 
সুধর্মমা|। 

সু-তৃণ-মোম-হরিতাজ্জন্তডিক্ষ্য-দন্তয়োঃ। * 

স্বদিতযঃ পরাদ্রক্ষ্যদস্তার্থাজস্তাদন্ স্তাদ্ধে। সুজন্তা। শোভনং ভক্ষ্যং 

শোভনে। দৃস্তোবা যন্ত ইত্যর্থ;। তৃণং তক্ষাং তৃণশিব দস্তে। বা যস্তেতি 
তুণজন্তা। ফোমজন্তা। হরিতজন্ত।। এভ্য ইতি কিম্। পতিতজন্ত!। 

দৃক্গিণাদীর্ম। দ্যাধকতৌ। * 

দক্গিণাৎ পরাদীন্মশব্বাদন্ স্তাদ্ধে তন্ত ব্যাধকৃতত্বে । দক্ষিণে ঈন্মং ব্য 
কৃতত্রণো বস্ত ম দক্ষিণের্শা। মুগঃ। অগ্থত্র দৃক্ষিণেন্মঃ। 

নএঞ-স-ত্রি-ব্যপাচ্চতুরোহঃ | ৪। ৩। ২৯ 
এভ্যশতরো অঃ ম্যান্ধে। অচতুরঃ। স্ুচতৃরঃ। 
ভানেতুঃ। ৪1 ৩। ৩০ 

শক্তরানেত্শব্দাদঃ স্যাদ্ধে। মৃগনে। রাত্রিং . 
০ 



ম্মাসপাদে বহুত্রীহিঃ | ১২১ 

গে নাসিকায়। নস্ চ।% | ৃ 

গেঃ পরস্ত। নাদিকাক্জ অঃ স্তাদ্ধে। তশ্মিন্ নাসিকার! নম্ চ। 

প্রগত। নামিকাহদ্য প্রণসম। উল্ননম,। সুখম। গেরিতি কিম। 

ছিন্ননাসিকঃ ৭ 

নাম়াস্থুলাদ্বাতু খুর-থরাভ্যাং ত্যলুক্। ৯ 

স্থলভিন্নাৎ পরস্যা নাপিকায়! অঃ স্যাদ্ধে সংজ্ঞায়াম| নাসিকায়। নস্ চ। 

খুব খরাত্যাং পরস্যান্ত ত্যস্য ব! লুক্ স্যাং। দ্রুরিব নাসিকাহস্য দ্রণনঃ। 

বাদ্ধীণসঃ। নাম্্ীতি কিম)। তুঙ্গনাদিকঃ। স্থলান্ত, স্থনাদিকঃ। খুবণাঃ 

খুরণসঃ | থরণাঃ খণসঃ | * 

বেঃ খা-গ্রোন্ট ।3৫ 

বেঃ পবস্য। নাসিকায়। অঃ স্যান্ধে সংজ্ঞায়াম.* নাসিকায়াঃ খাণ্ৌ ন্ 9 
স্থাঃ। বিগতা| নাপিকাহস্য স বিথ্যঃ বিগ্রঃ। বিনমঃ। 

চতুরত্রাদয়ঃ।% 
চত্ুবজ্াদয় আন্তা নিপাত্যন্তে। চতত্রে। অঅ্য়ো, যস্য স চতুন্অঃ। 

শ[রিরিব কুক্ষিরসা স শারিকুক্ষঃ। এণ্যা ইব পাদাবপা স এগাপদঃ। 

অজপদঃ। প্রোষ্ঠটপদঃ। 

খযাসুপমানাত পাঙ পাদোহভত্ত্যাদেঃ। ৪1 ৩। ৩১ 

এভ্যঃ পাদক্য পাত স্যাদ্ধে দ্িপাং। স্ুপাৎ। ব্যাত্রপাং | 

হস্ত্যাদেস্ত হস্তিপাদঃ। 

হস্তী কটোলঃ কণ্তোলো গঞ্চোলে। গণিকা মহান্। 

দাসী কুশুলে! গঞণ্ডোলকাছ্া। হস্তযাদয়ো মতাঃ। 

কুম্তাদেরীপি। ৪1 ৩। ৩২ 

কুম্তাদেঃ পরস্য পাদসাঁ পাত স্যাদ্ধে ঈপি পরে পা 

পৃ পৌ। কুন্তপদী। শতপদী। ঈপি কিৎ কুন্তপাদঃ। 
কুম্ত-জাল-শতাষ্টেক-মালা-মুনি-দ্বতানি নিদ্। 

কৃষ্ণ-দ্রোণ-শরুৎ-স্থপ-পর্ধার্ব-স্তন-বিষ্ণবঃ॥ 



১২২ বৃহন্মপ্লবোধব্যাকরণমৃ। 

গোধা গৌঃ কলশী দাসী স্চি-সুত্র-শিতি-দ্রবঃ | 

আর মনীং কুণো। বাগঃ কুস্তাদিঃ শৃকরাদিকঃ॥ 
জায়! জানিঃ।% | রর 

জায়ায়া জানি: স্যান্ধে। যুবতি ভায়াস্য যুবজানিঃ। কাচিন্নাপীতি বক্তব্যম.। 

ষঠাজীয়ঃ | 

ককুদঃ ককুদবস্থায়াং শৈলে তু ত্রেঃ। % 

ককুদস্য ককুৎ স্যাদ্ধে অবস্থায়াম। ত্রেন্্ব শৈলে বাচ্যে। অজাত ককুৎ 

বতসঃ। স্থুলককুৎ বলবান্। ষ্টিককুৎ নাতিস্থল;। অবস্থায়ামিতি কিম,। 
শ্বেতককুদঃ। ত্রীণি ককুদানি তদাকার শূঙ্তানি ঘসা ত্রিককুত ত্রিকুটঃ। 

সুচূর্ভ্যাং হৃদয়ং হৃৎ মিত্রশত্রোঃ। ৮ ৪ 

আত্যাং হৃদয়স্য হৃৎ গা মিত্রামিত্রয়োঃ | পন | ছুঙ্গ'দমিত্রম 

অনয়োরিতি কিং ুৃয়ঃ সাধুঃ। ছুহ দয়: খলঃ। 

বয্তাং কাকুদং কাকুদ্বাতু পুর্ণাৎ। ১ 

বুদ্যাং পরদ্য বাকুদস্য কাকুৎ স্যাদ্ধে। পূর্ণান্ত, বা। বিগতং কাকুদং 

তালু যম্য বিকাকুৎ। উৎকাকুৎ। পূর্ণকাকুৎ পূর্ণকাকুদঃ। 

সংগ্রাজ্জানগ জঞ, বাঁতুর্দাৎ। ৮ 

সংপ্রাভ্যাং পরস্য জান্গুনে! জ্ঞঃ সান্ধে। উ্দাত্তবা। সংহতে জান্গুণী যস্য 

পংজ্ঞঃ। প্রজ্ঞত। উর্দজ্ঞ ঃ উদ্ধজান্থঃ | 

সঙ্ঘযাস্ে দর্তৃ দন্তস্ত বয়সি। % 

সঙ্ঘ্যাবাচকাৎ সুশবাচ্ছ পরস্য দন্তপা দত স্যাদ্ধে বয়সি । খ ইৎ। দিন 
শিশুঃ। আুদন্ কুমারঃ | সুদতী। বয়সীতি কিম,। দ্বিদন্তঃ করী। 

সত্রিয়াং নামি। * (১) 

সংন্ঞায়াং দন্তস্য দত্ স্যাত স্্িয়াং বাচ্যায়াম। অয়োদতী। ফালদতী। 
সংজ্ঞায়ামিতি কিম, সমঘস্তী! রঃ 

অগ্রান্ত শ্তাবাদিভ্যাং না।১ (২) 

৬ 

১। স্্িয়ামিতি॥ পৃথক যোগাৎ সঙ্াস্থো বর়্চ নিবৃত্তিঃ | 
২ অগ্রান্তেতি। অত্রাপি পৃথক যা গো দ্বিয়।মিত্যসা নিবৃত্তিঃ। 



সমামপাদে বহুত্রীহিঃ। ১২৩ 

অগ্রান্তাৎ শ্ঠাবাঁদেশ্ঠ পরম্য দস্তসা দত স্য। দ্বা হে | কুষ্টানাগ্রদন্ ,কুটুলাগ্র- 

দন্তঃ। শ্াবদন্ শ্ঠাবদন্তঃ । ৃ 
শ্তাবারো ক-বরাহাহি-বৃষ-মুষিক-গর্দভাঃ | 

+ শিখরঃ শুদ্ধ-গুত্রৌ চ স্তাবাদি দশকো গণঃ। 

ধন্থুযোহনউ. বাতু নায়ি। * 

ধন্থুযো অন্ঙ. স্যাদ্ধে। সংজ্ঞায়ান্ত বা। উইৎ। গৃহীতধন্থা!। পুষ্প 
পুষ্পধনূঃ কাম: । প্রায়িক মিদং"। কচিৎ হৃতধনুরিত্যার্দিচ। | 

ব্যতীহ্যরে চিঃ পূর্বে ধোহুনচ্যা বা । ৪1 ৩। ৩৩ 

বাতীহারে যোহস্তম্শীচ্চিঃ স্যাং পূর্বস্যচ ধঃ স্যাং 

আ বা নত্বচিণ কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা যুদ্ধং প্রন্তং 
কেশাকেশি। দ্ৈশ্চ দট্ৈশ্চ প্রহ্থতা যুদ্ধ প্রবৃত্ত দণ্ডাদণ্ডি। 

ষটমুষ্টি মৃষ্টীমৃষ্টি। বাহাবাহবি। বাহ্বাহবি। অচিভ অসামি। 
দিদও্যাদয়ঃ | ১৫ | 

দবিদগ্যাদয়শ্চান্ত। নিপাত্যন্ে। দৌ দণ্ডীবস্যাং ক্রিয়ায়াং দ্বিদ্ডি গ্রহরতি। 

উভয়াপাণি প্রহরতি।" 

দ্বিদ্ডি উতয়াপাণি উভাপাণু ভয়াঞ্জলি। 

উভাকণুভগ্বাকর্ণি উতয়াদন্ত্যভাঞ্জলি। 

উভ্তাদন্তাভয়াহস্তি উভাহস্তাঢাপদ্যপি। 

দ্বিমুষল্যেকপদিসংহতপুচ্ছি সপস্পি.| 

উভাবাহ্ভয়াবাহ নিকুচ্যকণি পণ্ডিতৈঃ। 

দ্বিদপ্যাদি গণঃ প্রোক্তঃ প্রোস্কেপদ্যাদিকঞ্চষং। (১) 

১। অত্র উভয় নন প্রশ্নোগেগি উতয়াপ।ণি ইত্যাদৌ উতণবস্থানে উতযাদেশঃ ॥
 উভাবাু 

উতয়াবাহু। ইস্থাতয়ন্র উৎপন্নদ্যাপি চি পরত্তীয়দ্য লোৌপন্চ নিপাতনাজেজ্ঞয়ঃ। এবং চিপ্রতার 

শু্রস্য বহ্ৰ্ৰীহিপ্রকরণীয়ত্বেপি নিকুচা কর্ণো ধারতি নিঝুচাকর্ণি ধাবতি প্রোহা পাদো হস্টিনং 

বাঁহয়তি প্রোহথপদি হন্তিনং বাহয়তি ইতুভয়োরগণপাঠসামর্থা।ৎ ভংপুকষেপি চিপ্রতাষঃ। 

তথা অভিধানাৎ সর্ধার ক্রিয়াবিশেষণানামের ভা্িপাম। তেন দ্বিদণা গলা! 

ইন্ভাদো নসাং। 



১২৪ বৃহন্যুপ্ধযোধব্যাকরণমৃ। 

গ্রান্তার্থেতর্থে ব্যধিকরথানাঞ্চ নহঃ ।১৫ 
প্রান্তার্থে বাচ্যে হো নস্যাৎ। ব্যধিকরণদানাঞ্চ | বৃষ্টে দেবে গতঃ। 

পঞ্চতিভূক্তমস্য। প্রান্তার্থ ইতি কিম্। আরঢ়ো বানরো যং বৃক্ষম, 
আর্যবানরো বৃক্ষঃ। উচ়ুরখোইনভান্। উপহ্ৃতপশূ রু্রঃ। 'উদ্ধতৌদন! 
স্থালী। চিত্রপুর্দেবদত্তঃ। বীরপুরুষকো গ্রামঃ । 

-ব্যধিকরণানামাপাভিধানাদ্ধে। বক্তব্য; ।+- 
খড়গপাণিঃ। ধর্মবৃত্তিঃ। অস্তিক্ষীরা নান্তিঙ্গীরেত্যাদৌ। অস্তিনাস্তি 

শবে ক্ত্ান্ত গ্রতিরূপকৌ । 

সঙ্ঘয়৷ সঙ্যেয়ে ব্যাসন্নাদূরাধিকসঙ্খ্যানাং হঃ।% 
সঙ্যোয়বর্তিনা সথ্যাবাচিনা সহ বাদীনাং হঃ শ্তাৎ। “সমীগে দশানা 

মিমে উপদশাঃ। উপবিংশাঃ॥ আসন্ন দশানামিমে আমনদশাঃ। আসর 

বিংশঃ। অদূরে দশানামিমে অদূরদশাঃ। অদূববিংশাঃ। দে ত্রয়ো বা 

পুরুষ! ইমে দিত্রাঃ। ত্রিচতুরাঃ। সংশয়ধিষয় এবায়ং সঃ। (১) সংঙ্ঘোয় ইতি 
কিম্। অধিক! বিংশতি গর্বাম্। 

দিউনায়াং রিদিশি। ৮ 

দিওআায়াং হঃ স্তাৎ দিউ মপ্যাখায়াম্। পূর্বগ্তশ্চ দল্দিণন্তাশ্চ দিশোমধ্যিং 
ূর্বদক্ষিণ|। পূর্বোত্তরা | উত্তরাপরা । দক্ষিণাপরা। নামগ্রহণাৎ যৌগিকে 
মাতৃৎ। তেন এন্দ্যাশ্চ কৌবের্যা।শ্চ দিশে! মধ্যে যা দিক্ ইত্তাত্র ন ্তা/ৎ। 

্রীপ্রাস্তয়োঃ সর্ূপয়ে যুদ্ধে বাতীহাবে | * 

্ান্তসা প্ত্ন্তদা চ তুল্যরপদন্য হঃ স্যাৎ যুদ্ধে বাচো ক্রিয়াব্য গীহারে 
গ্োত্যে। দণ্ডাদণ্ডি। অক্রাভিধানাৎ ত্রান্তে প্রহবণে প্ত্যন্তেচ গৃহামাণএব সা 

মানত্র। তেন ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়েণ প্রত্য প্রবৃত্তং যুদ্রমিভ্যাদৌ মাতৃ । 
সরূপয়োরিতি কিম্। হলৈশ্চ মুষলৈশ্চ প্রন্থত্য প্রবৃত্ত যুদ্ধমিত্যাঁদো মাতৃৎ। 
কচিদন্াত্রাপি। কর্ণাকর্ণি। স্পৃষ্টামৃষটি। 

সহসা ত্রান্তেন। » 

সহশবসা ত্রন্তেন সহ হঃ স্যাৎপুত্রেণ মহাগতঃ সপুক্রঃ। প্রান্ার্থবাচাতে 
গরতিযেধাৎ হত্রচতুষ্ট়মপবাদীর্ঘম। 

৮ শশা এটি 

১। সংয়সোতিয়কোট্যনিশ্চমকপ $1২ মমসাম!নপদা৫াতিবিক্তপদার্বোধকজেনাগ্ঠ।9ঁহগ্। 



সমামপাদে বহুরীহিঃ। ১২৫ 

প্ী-গুণভূত-জি-সঙ্ঘ্যা-জং প্রাক ।% | 
গুণভূতশন্দেনাপ্রধানতয়া বিশেষণমুদদেষ্তঞ্চোচাতে তেন। প্তান্তং 

বিশেষণোদেশ্যে জিসংজ্ঞং সংজ্যাবাচকং ্তান্তঞ্চ এতানি প্রাক্ স্থ্র্থে। কণ্ঠে" 
কালঃ। চিত্র! কষ্ণন্বা।মকা গোপাঃ। সর্ধশ্থেতঃ। (১) ত্রিশুক্ুঃ। কৃত 
সর্বশ্বেত; | (২) 

অ্রি-সঙ্খায়োঃ সঙ্ঘা। সঙ্খ্যানাত্বল্লাঃ |% 

ল্লিসঙ্ঘায়ো হেঁ সঙ্ঘা প্রাক স্যাৎ। সঙ্খানাং হে তু অল্লাঃ। ত্র 
অন্তে যন্মাত ত্রান্তঃ। দ্বিগ্াঃ | 

জ্ধাদে জাতি-কাল-স্ুখাদয়ঃ ৯৮ 

জাতি-কাল-স্থগাদূয়ো জদ্ধাদেঃ প্র।কৃ স্ুহে। শাবঙ্গজন্বী। শঙ্খভিরী। 

পলাওুভক্ষিতী। মাসজাতা। সংবৎসরজাতা। স্ৃথগ্রীতা । ছুঃখজাতা।। 

ধ্যা গড়াদিগ্রহরণম্।৯ | 

গড়াদয়ঃ প্রহরণানিচ প্রান্তাৎ প্রাক স্থাঃ। গড়ুঃ কণ্ঠে যসাঁ গড়ুক্ঃ। 
গড়ুশিবাঃ। বহ্গডুরিত্যতিধানাৎ। পদ্মং নাভৌ যসা, পদ্মনাভঃ। উর্ণ- 

নাভঃ। দণ্ড পাণৌ যস্য দণ্ডপাঁণিঃ খড়গপাণিঃ | শৃলহস্তঃ। ১, 

বাহিতাগ্র্যাদিষু ক্তম্ঠ।% 

আহিতাগ্র্যাদিযু ক্তান্তং প্রাক্ বা স্যাদ্ধে। আহিতাগ্রিঃ অগ্রযাহি | 

জাতপুত্রঃ পুত্রজাতঃ। জাতান্তঃ দন্তজাতঃ। জাতশ্শ; শশ্ষজাতঃ। গীত 
তৈল্ঃ | তৈলগীতঃ | পীতঘতঃ ঘৃতপীতঃ | উড়ভার্ধ্যঃ। ভার্ষোঢঃ। গভার্থ, 

অর্থগতঃ। উদ্যতামিঃ অস্থাগ্যতঃ। উদ্ভতখড়গঃ, খড়গোছ্য5ঃ। আকৃতি 

গণোহয়ম্। 

প্রাদেঃ কল্পোপো দে।৮% 

১। সর্বশ্বেত ইতি | এতেন ঘত্র গুণবাচকশব্দেন সর্বনায়; সমাস স্তত্র সর্বনায়ে 

গুণ বিশেষণতসন্তবাৎ বিশেষণত্বেন ঠ্াঙিনপাতাপ্রমক্তা বিশেষবিধিবযং মর্বনায়ঃ 

প্রাঙ্নিপাতনস্য। উব্য শব্দেন সহ সম।সেতু বিশেষণজেনৈব প্রাপ্তিরিভি দর্শিতম্। 

২। কৃতসর্ধ্বেতি। এতেন যত্র সর্ধনায়! ক্তাপ্তবিশেষণপগদেন চ গুণবাচকনা সম।স 

স্তত্র সর্ব্বনামতেন বিশেষণঞ্েনচোভয়ো পূর্ববনিপাত প্রসন্তা বনধাবসাধে প্রাপ্তে আন্তসোৰ 

গ্রাউনিপাত ইতি নিয়মার্থোযং জগরস্য প্রাুনিগাভবিধি রিঠি দশিভষ্। 

ঃ ক 



১২৬ বৃহনুগ্ধীবোধব্যকরণমূ। 

প্রানে: পরস্য কৃদস্তস্য লোপঃ স্যাদ্থা হে উত্তরদে। প্রপতিতং পর্ণং যন্মাৎ 

প্রপর্ণ; প্রপতিতপর্ণঃ। 

নঞ্চোহস্তার্থানাম্। ৮ | 

নঞ; পরেষামস্তা্থানাং লোপঃ স্যাদ্বা হে উত্তরদে| অনিগ্মানঃ পুতরো 

যস্য অপুত্রঃ অবিগ্যমানপুক্রঃ | 

র ইতি হঃ। 

পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি পরমাত্মা। মংশ্চাসৌ চিচ্চাসা 

বানন্দশ্চেতি মচ্চিদানন্দঃ 

কোঙাদিঃ পুষং য ঘ-জাতীয়-দেশয়ে ত- -তেত্বজাত্যাখ্যঃ | 

রি ৪ 1 ৩। ৩৪ (১) 

কোঙ্ পুরণ্যাদিঃ পৃশ্ধৎ স্যাৎ যাদৌ। তত্বয়োস্ত জাতি 

হজ্জা বর্জদমূ। পাচকন্ত্রী। পঞ্চমভার্যয | 
দিত্যাধিকা' দা-ভরয়োহহ্ান্তিদশাদোোহস্ত্যযইকেন্বনণীতৌ 

বা। ৪। ৩। ৩৫ 

এষামেতে ক্রমাৎ স্্যঃ দ্শাদিত্রিকে | চত্বারিষৎশদাদি 

ঘট্কে অশীতিবর্জে্জ তু বা। দ্বাধিকা দশ দ্বাদশ । ত্রয়োদশ । 

অষ্টাদশ । দ্বাচত্বারিংশৎ। দিচতারিংশৎ। অশীতৌ কিমৃ। 

দ্যশীতিএ | 
একাদশ ।% 

একাদশেতি নিপাত্যতে । একাধিক দশ একাদশ। 
রাস 

১। অজাতাখ্য ইতি । যত্ত, ভভলো গুঁণবচনদ্োতি:বাষ্ঠিকম্ তত্র জাতিসংজ্ঞাবাতি 

রিক্তম্ ধর্মমাত্র গুণ ইতি প্রাচীন সম্মত ব্যাথা।নাছুক্তম্ অজাতাধা ইতি। অতএবভাম্যে গণ 

বচনসোতি কিম্ কঠীত্ং কঠীত! ইতি প্রত্থাদাহতম্। এব নিরীক্ষা মেনে শরদ কৃতার্থতাম্। 

সা! মুমোচ রতিদুঃখশীলতাম্। বাতি চারিজ্মিত্যাদা পপত্তিঃ। জাতি সংজযো স্ত বাঙ্গনীত | 

বিপ্রাতং দত্ত হম নবোস্ত প্রসিদ্ধ প্ণটগান গ্রহণা কথ্থীহমিতাদিক: পহাদ] সুলম। 



সমাসপাদে কর্মাধায়ঃ | ১২৭ 

বৈকোনসোকাদকানে সন্ায়ামূ। ৪1 ৩। ৩৬, 
একাদ্বিংশতিঃ । একান্নবিংশতিঃ ৷ একোনবিংশতিঃ। 
মখ্যহোরাজ্ঞঃ ষঃ ষগেচ 189 ৩। ৩৭ 

এভ্যঃ ধঃ স্যাং যে ধে গেচ। প্রিয়সখঃ| পরমাহঃ। 
মহারাজঃ | 

সর্ব্রকদেশ-সঙ্াউ-সংঙথ্যা-ব্যানৈকানৈক্যেহহ্হোইহঃ | 
৪1 ৩। ৩৮ 

এভ্যো ইতনিভাস্যাহঃ স্যাং যাদৌ। নতবকোন্নচৈক্যে | 

্রাপ্থনো। শৌহ তোহহুস্য। ৪। ৩12৩৯ 
স্দ্াহঃ। একাতু। একাহঃ। অতইতি কিষু। ভ্রিভির- 

ছোভির্জাতঃ ত্রাহঃ। | 

কৌটগ্রামাতক্ষঃ | ৪ | ৩। ৪০ 

কৌটতক্ষঃ।, 
জাতিমহদ, দ্বাতুক্ষঃ। ৪ ৩। ৪১ 

জাতোক্ষঃ। 

শুনোহত্যপ্রাণ্যপমানা২। ৪1 ৩। ৪২ 

অতেঃ প্রাণিবর্জগাছুপমানাচ্চ গুনঃ ষঃ স্তাদূঘাদৌ। আকর্ষ- 
ইব শব। আকর্ষণ | প্রাণিনন্তব্যাস্রইব শা ব্যাঘ্শ্ব। | 

পূর্ববোভ্তরমগাচ্চানতেঃ মকৃথ্ঃ | ৪। ৩। ৪৩ 
এভদ পুর্কবোক্তাচ্চাতিবর্্জাৎ সকৃথঃ ষঃ স্যাৎ যাদে।। 

পূর্বববকৃথমূ । ফলকসকৃথমৃ। 

দেশাদ,্বাণঃ কুমহন্তযান্ত বা। ৪। ৩। ৪8 
কুৎমিতো ব্র্গ। কুত্রন্ম; কুত্রন্না । 



১২৮ বৃছন্ুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

সারোহ নোহ য়োহ শ্বনঃ সংজ্ঞাজাত্যোঃ। ৪ ৩1৪৫ 
মহানসমৃূ। উপানসযূ। লোহিতায়সযূ। কালায়সমৃ। 

পিগাশ্ঃ। অৃতান্মঃ। 

সব্রৈকদেশসঞ্্যাত-পৃণয-বর্ষা-দীর্ঘাদ্রাত্রেঃ | ৪'। ৩। ৪৬ 
রাত্রেরেকৈকদেশে বর্তমান পূর্ববাদিরেকদেশঃ | পূর্বরাত্রঃ। 

অপররাত্রঃ | ৃ 

গোরতার্থে। ৪। ৩। ৪৭ 

গোশব্দাৎ ষঃ স্যাদৃযাদৌ। নতু তার্থে। পরমগবঃ | 
নাবো হর্ধাদেগ চ। ৪।৩। ৭৮ | 

অদ্ধাৎ পরামৌশব্দাং ষঃ স্যাৎ যাদে। অতার্থে গেচ। 

অর্ধনাবযূ। 

খার্য্যা বা। ৪। ৩। ৪৯ 
অর্ধং খারযৃ। অর্দখারী। 

ভেদকস্য ভেদ্যেন যঃ গ্রাগ্ভাবশ্। ১ 
বিশেষণন্য বিশেষোণ সহ ষঃ স্যাৎ বিশেষণস্য গ্রাগ্ভাবশ্চ । নীলোৎপলম্। 

তেদকস্য ভেদোনেতি কিম্। লোহিতস্তক্ষকঃ। বুক্ষঃ শিংশপ1। 

একাদি-পৃর্বক্রিয়াণাম্। * (১) 

একাদীনাং স্যাদ্যন্তেন পূর্বকালক্রিঘ্নাবাচিনাঞ্চাপরকাঁলক্রিয়াযাচিনা সহ 
ধঃ স্যাৎ প্রাগ্ভাবশ্চ। একশাটী। সর্বদেবাঃ। আদৌ ম্নাতঃ পশ্চাদনুলিপ্তঃ 

স্াতানুলিপ্রঃ| কৃষ্টসমীকৃতঃ। দগ্ধপ্ররূচম্। 

১। একাদীতি। এঁকাদীনাং সমানাধিকরণেন কর্মধারয়প্রাপ্তাবপি বিশেষাত, বিবক্ষযা 
পরনিপাতো মাতৃৎ কিন্তু বিশেষণত্রবিবক্ষয়া পূর্ববনিপাত এবেতি নিযমার্থোহয়মারস্তঃ। 
একশব্দন্য বীরশবেন সহ সমাসেতু একশবমা বিশেষণ তু, বিবক্ষায়ামেকবীর ইতি। 
বীরশব্দস্য বিশেষণত, বিবঙ্ষায়াং বীরৈক ইত্যপি দ্যাৎ। একশবস্য বীরশবনা চেভয়োবেক 

একদিগণপাঠাং । 

পাপা স্পা 

গাজা 



সমামপাদে কর্মাধারয়ঃ | ১২৯ 

এক-সর্ব-জরত-পূর্ব-সমান-নব-মধ্যমাঃ। ৪ 

'জঘনা-চরমৌ বীর-পুরাণাহপর-কেবলাঃ। (১) 

মধ্যঃ প্রথম একাদাবিহ্ পঞ্চদ্া স্বৃতাঃ। 

দিক্সঙ্ঘায়ো না়ি। ৮ 
দিগ্থাচিনঃ সঙ্্যাবাচিনশ্ঠ সংজ্ঞায়ামেব যঃ স্যান্নান্ত্র ৷ প্রাগ্ভাবশ্য। 

পূর্বেষুকামশমী । অপরেধুকামশমী । পঞ্চাত।ঃ| সপ্তর্ধয়ঃ | নায়্ীতি কিম্। 

উত্তরা বুক্ষাঃ। অষ্টো ব্রাঙ্মণাঃ। গ্রায়িকমিদম্। তেন দশদিক্ষু। পঞ্চপুরুষ- 

গামিন্ত ইত্যা্দি। ঢঁ 

কতর-কতগয়োর্জাতি প্রশ্লে ॥ ১ 

কতরকঠ:। 'কন্তমকঠঃ। জাতি প্রশ্নইতি কিম। তবতোঃ কতরঃ 

পাঁচকঃ। ভতবতাং কতমে। দেবদত্তঃ | রি 
ক্ষেপে কিমঃ। ৮ 

নিনদায়াং গমামানায়ামেব কিম: দ্যাদাস্তেন সহ ষঃ স্যাৎ গ্রাগ্ভাবপ্চ। 
কিংরাজা। যোনরক্ষতি প্রজাঃ। কিংসখ! যঃ পাধু ন"শাস্তি। ক্ষেপইতি 

কিম। কোরাজ! পাটলিপুত্রে । ই 

নিন্যানাং নিন্গনৈঃ। * (২) 
নিন্নীয়ানাং নিন্দানাধনৈ সহ যঃ স্যাং গ্রাগ্ভাবশ্চ। বৈয়াকরণ 

খন্থচিঃ। (৩) নিপ্রতিত ইত্যর্থঃ। যাজ্িককিতবঃ। অযাজাযাঁজনতৃষ্ণাপর 

১। পুরাণেতি। কার্যাপণার্থকপূরাণশন্দসোহ ন গ্রহণম। কিন্তু পুরাতনার্থ সোব। 

তেন পুবাধান্নমূ। পুরাপমীমাংসক! ইত্যাদি । 

২। নিন্দযানামিতি | যা নিলা ক্রিয়তে তাং প্রতি যদি নির্দিষ্টধর্ো হেতুঃ স্যাতদৈব 

ভক্র্নবান্ নিশ্গাতেন গ্রাহাঃ। যথা বৈয়াকবণত্বং নিশ্রতিভত্ে যাঞ্জিকত্্কাযাজা যাজন! 

ভিলাঁধিতে হেতুরিতি বৈয়াকরণাদিনিনদ্যঃ। বৈযাঁকরণনাং নিশ্রাতিভতস্য যাঁজ্রিক। 

মা্চাযাজাযাজনাভিলাধিভ্য প্রাষেণ দৃ্টত 1ৎ। বৈযোকরণশ্টৌর ইত্যাদৌতু চৌরতে, 

বৈয়াকরণত্ং ন হেতুরিতি ন তত্র বৈযাকরণো নিন্দাপদার্ধোভবতি। নিন্দনৈরিতানেন 

নিন্দাদাধনানাং নির্দেশাৎ নিন্দাদিপদৌপাদানে মাতুদদিতি দর্শিতম্। 

৩। খনুচিরিতি। ষঃ পৃষ্টঃ সন্ নিশ্াতিতত্বাৎ খমাকাশং হুচয়তি ম নিক্ষলব্যাকবগা 

্যয়নতৎ থশ্চিরিভাতে । অতত্রবোক্তং শিশ্রতিভ ইতি। 

১১৭ 



১৩০ বৃহমুপ্ধীবোধবাযাকরণম্ | 

ইত্যর্থ | 'নিন্যানামিতি কিম খৈয়াকরণশ্চৌরঃ। নিন্দনৈরিতি কিম 

কুৎসিতো বিগ্রঃ । | 

পাগাণকয়ো নিন: | ৮, 
নিনননীয়ৈঃ সহ পাপাণকয়ো| নিন্দার্থয়ে। ধঁ স্যাৎ প্র।গ্ভাবশ্চ।,পাপনাপিতঃ। 

অণকনাপিতঃ। 

,সাধন্ম্যবাচিনৌপমানস্য | % 

উপমানস্য সাধন্ম্যবাচিন। সহ যঃ স্যাৎ প্রাগ্ভীবশ্চ। ঘনইব (১) শ্যামঃ 

খনশ্যামঃ। হ্থাগ্রোধপরিমণ্ডলা। উপমেয়স্যেতি কিম. । দেবদত্তা শ্যামা । 

সাঁধশ্্যবাচিনেতি কিম। চন্ত্রইব মুখম.। (২ | 

উপমেয়স্য ব্যাপ্র।প্যৈরনাধর্দেযে। ৮ ও 
উপমেয়সা ব্যাাদ্যৈরপমানৈঃ সহ য; স্যাৎ সাধশ্যা প্রয়োগে সতি। 

প্রাগৃভাবশ্চ। পুকষোব্যাপ্রইব পুরুষব্যাপ্র: । পুরুবদিংহ,॥ অসাধন্ধ্য ইতি 

কিম, পুকষে। ব্যাদ্রইব শূরঃ। 

ব্যানাদির্যা্-শাদিল-সিংহ-কণ্ঠীরবর্সভাঃ | 

বয়াহ-মহিষাকর্ষ-পন্-কুষ্তীর-হস্তিন; | 

কমলং পল্পবং নাগুঃ কেশরী বুষভো ভি: । 

বৃষশ্চন্দ্র; কিশলয়ং কড়ার* পুষঙ্গবাদিক:। 

শ্রেণ্যাদেঃ তাদিনা চ্যর্থে। % 

শ্রেণ্যাদেঃ কৃতাদিনা সহ ঘ: দ্যা প্রাগৃভাবশ্চ। চার্থে। অশ্রেণয়ঃ শ্রেণয়: 
কতাঃ শ্রেণিকৃতাঃ। চার্ঘঈতি কিমু। শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ। 

শ্রেণ্যাদিঃ শ্রেণি-পুগেন্দ্রকৃট-মঙ্িত-পণ্ডিতাঃ। 
কুশলং নিধনং মুণ্তং নিচয়ো নিগুণঃ পটুঃ | 

শ্রমণশ্চপলে! রাশি: কুস্কুমাধ্যাপকৌ মৃদঃ 
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিযো দেবে বিশিষ্টং কুস্ুমোদকে । 

১। ঘনইবেতি। অস্ত্র ঘনাদিপদং ঘনাদি সদৃশে লাক্ষণিকমিতি শুচনায় লৌকি বিগ্রহ 

ইব শব? প্রযুক্তঃ। 

২। মুখমিতি। যখ| শ্যমাদি শকেন শামত্রাদিরূপ উভয়সাধারণধর্দঃ প্রতীয়তে। 

তথামুখ শবেন স।ধারণধর্্মা্ তীতে নঁসামানাবাচিতা মুখাদি শব্দানাম্। 



মমাসপাদে কন্মধারয়ঃ। ১৩১ 

নিধানৈক-দৃশৎ-ভূত-নদান্য-কপণাদিক্ঃ। 5 
কত-ভৃত-সমাজ্ঞা ত-মস্তাবিত-নিরাকৃতাঃ। 

গত উক্ত; মমাখ্যাত-সমা্রাত-বিকল্িতাঃ। 

» মতাবধারিতা-খ্যাত-মু গু-স্নাত-যুতানিচ। 

কলিতোপকূতাজ্ঞাতাপকৃতা অবধারিত: । 

কতাদিগণ ইত্যেষ শেষং শিষ্ গ্রযোগতঃ। 

নএক্কেনান্ঞক্দ্য । ৯ 

অনএ স্কান্তন্ত নঞ২ক্ন সৃহ বঃ স্তাৎ প্রাগৃভাবশ্চ। কৃতঞ্চতদকতকেতি 

ক্লতারুতম্। তূক্তাভুক্তমূ। গীতাপীতম্। 

কৃতাদেরপকৃতাদিন!। ৯ ১ 

কৃতাদেরপকৃতািন! যঃ স্তাৎ প্রাগৃভারশ্চ। 'কতঞদপকৃতঞ্চেতি কৃতাপ- 

তরুম্। ভক্রবিতক্তমূ। ক্রশ্চাদৌ ক্রয়িক| চেতি ক্রয়াক্রয়িকা। মনীষাদি- 
ত্বাধ্থঃ। পুটাপুটিকা। ফলাফলিক1। মানোন্নিকা। আকুতি গণৌ । 

পুছার্থসন্মহতপরমো-্মোতকৃষ্টানাম্। ৮ এ 

প্রশস্থার্থানা মেবাং ্তাদ্যপ্তেন দহ বঃ স্তাৎ গ্রাগ্ভাবন্চ।  সংপুকষ:ঃ। 
পূজার্থেতি কিম্। সন্ ঘটঃ। বিদ্যমানইত্যর্থঃ। উত্কৃষ্টো গৌঃ | পঙ্ধাছুদ্ধুত 

ইত্যর্থঃ। 

বৃন্দারক-ন[গ-কুপ্তটৈঃ পুজান্ত । ৮ (১) 
পৃজার্থৈরেভিঃ পুপ্ান্ত যঃ স্তাৎ গ্রাগ্ভাবশ্ঠা গোশ্চাসৌ রন্দারকশ্চেতি 

গোবুন্দারকঃ। গোনাগঃ | গোকুঞ্জর:| পুঞ্ঝঘোতি কিমূ। মৈত্রেরে। 

নাগঃ। মূর্খ ইচ্যর্থঃ। 

জাতে; পোটাদি-প্রশংসার্থাত্যাম্। % 

পোটাদিনা গ্রশংসাবাচিনাচ জ্[তিবাচিনে! বঃ স্তাৎ প্রাগ্ভাবশ্চ। গোটা 

স্নীপুংসলক্ষণা। ইভ্যাচাসৌ গোটা চেতি ইভ্যপোটা। ইভ্যযুবতিঃ | 

গোবেহৎ। কঠধূর্ত: | গৌশ্চাসৌ মইল্লিক| চেঠি গোমতলিকা | বিপ্রোদযঃ। 

১। বৃন্দীবকেশ্দি।' ব্যাঘব।দেবার(5 গন এ৩ক মিইপণি গুণক বিধান লামা বন্ধ 

গ্রমোগেপি কর্ধধানয় গাগভাবিস্ধা ঘর 



১৩২ বৃইন্থুপ্ধীবোধব্যাকরণমৃ । 

প্রাশংসার্থা'মতল্লিকাদঘঃ। জাতেরিতি কিম। দেবদত্বঃ গ্রবস্তা। কুমারী 

মতল্লিকা। 
£ 

পোটা-বেহৎ-বশা-ধূর্ত-স্তে ক-শ্রোত্রিয়-ধেনবঃ। 

প্রবক্তাই ধ্যাপকে! গৃষ্টি যুবিতি বর্কয়ন্যপি। 

পোটাদিরেষ এব স্তাৎ গণ; কতিপয়স্তথা। (৯) 

ঘূনঃ খলতি-পলিত-বলিন-জরদ্তিঃ। » 

যুবন্ শব্দস্য থলত্যাদিভির্ষ: স্তাৎ গ্রাগ্ভাবশ্চ। ঘুবাঁচাসৌ থলতিশ্েত্তি 

যুরধলতি: | যুবপলিতঃ। যুববলিনঃ। যুবজরন; যুবতী চাসৌ থলতী। 

চেতি ষুবখলতী। যুবজয়তী। 
ল্য-তৃল্যার্থয়োরজাত্য! ।+ 

ল্যত্যান্তানাং তুলার্থানাধ অজাতিবাচিভি ধর; স্তাৎ প্রাগ্ভাবশ্ম। 

ভোজ্যোঞ্চম্।. পানীক়শীতম্। তুল্যশ্বেতঃ। সদৃশশ্বেতঃ। তুগ্যমহান্। 

সদৃশমহান্। অজাত্যেতি কিম্। ভোজ্য তুদনঃ। : 

বর্ণানাং বর্েঃ। ১ 
বর্ণবাচিনাং বর্ণবাচিভিঃ সহ যঃ স্তাৎ। কৃষ্ণগারগঃ। কৃষ্ণদবলঃ। (২) 

কুমার্ধযাঃ শ্রমনা-তাপসী-দাধী-বন্ধকী-গর্তিণী-কুলটা-গ্রব্রজিভ্াভিঃ। ৯ 

কুমারীশব্দস্য শ্রমনাদিভিঃ মহ ষঃ স্তাৎ প্রাগৃ্ভাবশ্চ। কুমারী চাসৌ শ্রমন! 

চেতি কুমারী শ্রমণ!। 

কুমারস্যচ মৃছূ-পটু-পণ্ডিতা ধ্য।পকাভিরূপক-নিপুণ-কুশল-চগলৈঃ ৷ % 

কুমারশবন্ত কুমারীশবস্য চ মৃদ্ধা্দিভিঃ সহ যঃ স্যাৎ প্রাগ্ভাবশ্চ। 

কুমারম্চাসৌ মৃদুশ্চেতি কৃমারমৃদ্ৃঃ। কুমারীচাসৌ মৃদ্বী চেতি কুমারমৃদ্ধী। 

চতুষ্পদাং গর্ভিণ্যা। ৮ 
পপ 

১। পোটা স্ত্ীপুংসলক্ষণা। বেহৎ গর্ভোপঘাতিনী। বশ বন্ধা। ধেনুন বপ্রনৃতা। 

গৃষ্টি সকৃতপ্রহৃতা। বস্ধয়নী তরুণবয়ন্কা। 

২। কৃষ্ণেতি। অত্র কৃষণদিশব্াা অবয়ববিশেষদ্ধারেণ|বয়বিনি বর্তমাঁনা এব। ন সর্বা- 

রয়বন্গারেণ। 'অতো মুখযভাবেন নামানাপ্করণ্যাত।বাদপ্রার্তো সৃত্রান্তরেণ কর্ণধারযে। 
বিদীয়তে। 



সমাসপাদে কর্্মধারয়ঃ | ১৩৩ 

চতুষ্পদাং জাতিবাচিনাং গর্ভিণীশবেন যঃ লযাৎ প্রাগ্ভাবশ্চ। গোগর্ভিণী। 

অজাগর্ভিনী। চতুষ্পদামিতি কিম্। ব্রাঙ্ষণী গর্ভিণী। 

মযুরব্যংসকাদ্যাঃ | ৮ 

মযুরবাংসকাদুযাঃ শবাাঃ যপংজ্ঞক। নিপাত্যন্তে। ব্যংসয়তি চ্ছলয়তি 

ব্যংসকোধূর্তঃ। মযূরশ্ঠাসৌ ব্যংদকষ্চেতি মযুরধ্যংসকঃ। কাম্বোজমুণ্ডঃ। 

জবনমুণ্ডঃ। আকৃতি গণোহ্য়মূ। 

এহীড়াদয়োইন্যার্থে। ৯ 
অন্তার্থে বর্তমান! এহীড়াদয়ে। নিপাত্যন্তে। এহি ইড়ইতি যস্মিন্ 

কর্মণুাচ্যতে তৎ এহীড়ম্। এহিযিবঃ বর্ততে। এহিবাণিজা ক্রিরা। এহিস্বাগত|। 

প্রোহ কটমিতি যস্তাং কিয়ায়াং সা প্রোহকটা। উদ্ধরচূড়া। আহরবদন। 

রুত্তবিচক্ষণা। উদ্ধঈ উতৎস্থজেতি যস্যাং ক্রিয়ায়াং সা উদ্ধরোৎহ্জা। উদ্ধম- 

বিধমা। উৎপতনিপতাঁ। পিবতখাদতা। উদ্দকৃ চ অবাকৃ চ উচ্চাবচম্। 

উচ্গৈশ্চ নীচৈশ্চ উচ্ধনীচম। আচিতঞ্চ উপচিতঞ্চ আচোপচমূ।' নিশ্চিত 
প্রচিতঞ্চ নিশ্প্রচম্। নাস্তি কিবিদস্ত মোহ কিঞ্চনঃ৭ নাস্তি কুতো 

পি ভয়ং ষন্ত সঃ অকুতোভয়ঃ। আকৃতি গণোহ্য়ম্। রঃ 

জহের্টেনাভীক্ষ্যে ঘে। ৯ 

জহীত্যেতন্ত ঢেন সহ সে। নিপাত্যতে আভীক্ষ্ে গম্যক্ষনে ঘে উক্তে মতি । 

জহিজোড মিতি যঃ পুনঃ পুনরাহ স জহিজোড়: | জহিন্তন্বঃ। উজ্জহিস্তঘবঃ। 

ত্যা্দে স্তেন ক্রিয়াসাতত্যে । »* ৃ 

ত্যাদা্তস্ত ত্যাদ্যন্তেন সহ দে নিপাত্যতে ক্রিয়াসাতত্যে। অস্ত 

পিবতেতি যন্ত।ং জ্রিয়ায়াং সততমভিধীয়তে স| অশ্লীতপিবতা। পচততৃজ্জত|। 

থাদতমোদতা | 

শাকপার্থিবাদ্যাঃ। ৯ 

শকপার্থিবাদ্যা নিপাত্যন্তে। *শাক প্রধান; পার্থিব; শাকপার্থিবঃ। 

মেফনাম। মহীভূৎ মেরুমহীভূৎ। অর্দাবশিষ্টং দ্বতম্ আন্ধতবতম্। আকৃতি 

গণোহ্যম্। 

| ইতি যঃ। 



১৩৪ রৃহন্ুপ্ধবোধব্যাকরণমু। 

কৃষ্ণমাশ্রিতঃ কৃষ্কাশ্রিতঃ | 

ব্যৎ পূর্বযৃ। ৪। ৩। ৫০ 

পরহ ব্য পূর্বৎ স্তাং মে সতি। রাজানমতিক্রান্তা অতি- 

রাজী। অতিশ্বী। অত্যহঃ । অতিস্ত্িঃ। 

* রাজদস্তাদিযু। ৮ 

বাজদস্তাদিযু পরং দং পূর্বং স্তাৎ। সে দতি। দন্তানাং রাজা রাজদন্তঃ | 

বনস্তাগ্রে অগ্রেবণম্। রাত্রীণাং গণো গণরাত্রমূণ বাণস্ত বারে! বারবাণঃ । 

শ্বং আগামিদিনাৎ পরঃ পরশ্বঃ। মাতুঃ সপরী সপরী মাতা। লিপ্তবাপিতম্। 

সিক্তসংমুঈমূ। লগ্রমুধিতয়। ত্রলুঠিতম্। অবকিদ্নপকম। অর্পিতোপ্রমূ। 

উপ্তগাঢ়মূ। (১) উদৃধলমুরধমস্। চিত্ররগবাহলীকম্। স্াতকরাঁজানৌ। প্রতিষ্ঠা- 

লিগ্গে। শৃদ্রর্ধো। মর্ষ্যাদাভিবিবী । শিবোজ্জান। (২) অন্তরং ভিন্নং গৃহং 

গৃহান্তরম্। (৩) আকৃতি গণোইরম্। 

সঙ্থযাব্যাদ্রাত্রস্কুলিভ্যামঃ। ৪ ৩। ৫১ 

সঙথযায়] ব্যাচচ পরাভ্যাৎ রাত্রাগুলিভ্যামঃ গ্যাং যাদৌ। 

নতৃতার্থে। অতিরারঃ | অত্যগ্কুলঃ। হরিণ আ্রাতো হরিত্রাতঃ | 

বিঞবে দর্তং বিঞ্টদর্তমূ। অ্যুতাজ্জাতম্ অছ্যুতজাতমৃ। 

কৃষ্ণন্য সখা কৃষ্ণনখঃ | মহাঘানঃ। গ্রামতক্ঃ। মৃগমকৃথম্। 

জালসরমযূ। মণ্ুকমরসমূ। রাজগবঃ। বর্ধারাত্রঃ | 

মুখ্যার্থোরলঃ | ৪1 ৩। ৫২ 
৮ পাশ স্পিশীস্পী তি সপ্সাসপ টি টি প পপপপীশপাশ শিেশিপীি পপ সপ 

প্প্পীশীতল পম ৮ পাশপাশি পিসি সস ৪ ্ ০৮০ 

১। উপ্তগাঢমিতি | এতদন্তেযু সপ্তন্গ একা দরি পূর্বক্রিয়ানামিত্ানেন প্রাপ্স্য কর্পধারযে 

পরকালক্রিয়ায়া পরবর্তিত্বসা নিরাস2। ূ 

২। দ্বন্দেদাহবণেমুতু কসাচিও বহবচতাাৎ কসাচি দন ভাঠিতত।ৎ কসাচিং কনিদিতা 

,পরবর্িত, প্রসত্তো তন্গিবাসঃ। 

৩। গৃহায্তর মিতাত্র বিশেষ্য ভাঁৎ গৃহ শব্দসা বর্ধধাবষে পববষ্তিত, নিবান:| এতৎ সর্ং 

গণগাঠ সাম্যর্থাৎ। 



মমামপাদে ততপুরুষঃ | ১৩৫ 

মখ্যা ঘাছুরঃশন্দাদঃ স্যাৎ যাদৌ। অস্বোরুসঘূ। মুখ্যোইশ্ 
ইত্যর্থঃ। পুরুষেযু 'উত্তমঃ পুরুযোত্তমঃ । অবস্তিষু ব্রন্গা 
অবস্তিত্রন্থঃ। 

দধ্যাঃ শ্রিতাদোঃ ষঃ প্রাপ্তাপন্নযোস্ত গ্রাগ্ভাবো বা পুংবস্তাবশ্চ। ৯ 

দাস্ত্য শ্রিতাদ্যৈঃ সহ ষঃ স্যাৎ। প্রাপ্তাপন্নযোস্ত প্রাগ্ভাবো বাসাঁৎ 
তম্মিন সতি পুংবস্তাবশ্চ। কষ্টং শ্রিতঃ কষ্টশ্রিতঃ। বেদং বিদ্বান বেদবিদ্বান্। 

ওদনবুতুক্ষুঃ। সখেম্মঃ। জীবিকাং প্রাপ্ত; প্রাপ্তাবা গ্রাগ্ুজীবিকঃ জীবিকা- 

প্রাপ্ত; ॥ প্রাপ্তজীবিকা জীবিক্ার্ধীপ্তা। জীবিকামাপন্ন; আপন্নীবা আপন্ন- 

জীবিকঃ জীবিকাপন্ু। আপন্নজীবিকা জীবিকাপনা। | (১) 

শ্রিত। হভীত গতাহত্যন্ত-বিদ্বাংমো গম্রিগামিনো | 

আপন্ন-প্রাপ্ূ-পতিত কৃছুদন্তা: শ্রিতাদয়ং 

খট্রায়াঃ ক্তেন ক্ষেপে । ৮ 

দান্তায়া; খট্টায়াঃ ক্তান্তেন সহ ষ; স্যাৎ নিন্দাধাং গমামানায়াম্। খট্রারডে। 

জাল্সঃ। খট্রাগ্ন ত:। বিমার্গপ্রস্থিতইত্যর্থঃ। নিত্যোহয়ং সঃ] ক্ষেপইতি 

কিম্। খট্রামানূটো। হধ্যাপয়তি। | 

কাঁলানাম্। *€ (১) 

কালবাচিনাং দ্যন্তানাং ক্তান্তেন সহ ষঃ স্যাং। দিনসঙ্গান্তাঃ যনুহূর্তাঃ। 

রাত্র্যারঢ।ঃ। মাসপ্রমিতঃ প্রতিপচ্চন্ত্র; | মাসং গ্রমাতুমারন্ধবানিত্যর্থঃ। (২) 

ব্যাপ্তাবন্তৈশ্চ। ১৯ 

কালবাচিনাং দান্তানাং জ্তান্তেনান্তৈশ্চ স্যাদান্তৈঃ মহ ষঃ স্যাদত্য্ত 

ঠাংযোগে । মাপং স্থিত মাসস্থিতঃ। বর্ষভ্যোগাঃ। মুহূর্তস্থম্। 
পপ 

পপি শিশু 
_- শা শি শি 

১। প্রাপ্ত! জীবিকা যেন যয়াবেতি বহুত্রীহিসমাসাশ্রয়ণেন চরিতার্থনেহপি প্রা প্তপ্রিয় 

ইত্য।দৌ পুংবস্তাবো। নস্যাৎ । প্রাপ্তরাজ' ইত্যাদৌ সমামান্ত প্রতাযোহপি নসা।দিতাতস্তৎ 

পুকষসম সাশ্রয়ণমিতি বোধাম্। 

১। কালানামিতি। পৃথক্ যেগাং ক্ষেপ নিবৃত্তিঃ | 

২। দিনসং্রাস্ত। ইত্যাাদ। হরণৈ বযাপ্যর্ঘোন প্রতীষতে অতঃপরহরেণা প্রাপ্তা সতাস্তর 

মারন্ধম্। 



১৩৬ বৃহন্মুপ্ধবোধব্যাক৪)4। 

আ্যাঃ স্বার্থককৃতগুণবর্ঠনেন। * 

্রান্তসা গুগাভিব্যগঞ্জকশঝেন সহ যঃ স্যাৎ সচ গুণে! যদি ত্রান্তা্থজনিতঃ 
স্যাৎ। শঙ্কুলয়! পৃগকর্তনা। থণ্ডঃ শর্ছুলাথণ্ডঃ | গিরিন। গেওুঁকেন কাগঃ গিরি- 
কাণঃ। খণ্ডত্ব কাণত্ব গুণাব্র শঙ্কুলাদিকৃতৌ। স্বার্থকূতেতি কিস, অক্ষ! কাণঃ। 

গুণবচনেনেতি কিমূ। গ্োতিবরশাধান্। (১) 
, সমাদোঃ। ৮ 

্রন্তস্য সাধ্য; সহ ষ; স্যাৎ। পিতৃসমঃ। ধান্যার্থঃ। 

সমোহর্থে| নিপুণ; পুর্ব উনার্থ মৃশা-ইবরাঃ। 
কলহ-রক্ষ-মিশরার্্-জো্ঠাদ্যাঃ স্থ্: সমাদয়ঃ। 

ধঘয়েঃ কৃতা বহুলম্। % (২) | 

ধঘয়ো ধিহিতা! যাত্রী 'তদন্তদ্য কৃদন্তেন সহ ষঃ স্যাৎ বন্লম্। নখলুনঃ। 
অহিহতঃ। বহুলগ্রহণাৎ দাত্রেণ লুনবান্। পরশুনা চ্ছিন্নবান্ ইত্যাদৌ 
মাতৃং। গলেচোপকঃ পাদহারক ইত্যাদৌ ক্তান্তান্তরস্যাপি ষঃ দ্যাৎ। 
ধঘয়োরিতি কিম্। .ভিক্ষাভিরুধিতঃ। অত্রহেতৌ ত্রী। 

স্ততিনিন্দয়ে। লোঃ 1৯ 

ধঘত্রযস্তস্য ল্যান্তৈঃ সহ ষঃ ন্যাৎ স্ততিনিনযো গঁম্যমানয়োঃ। বহুলম্। 

করচেতব্যানি পুষ্পাণি। বাতচ্ছ্দ্যোনি তৃণানি। বিশ্বোপাস্যঃ শম্তৃঃ। 

শ্বলেহ্ঃ কৃপঃ। অনয়োরিতি কিম্। কাকেন পাতব্যং জলমূ। বহুলগ্রহণ! 

দন্তত্রাপি। 

মিঅণসা ভক্ষ্যেণ। ১৯ 

যেন মিষ্রক্রিয়তে তদ্বাচিন স্ত্রান্তস্য তক্ষযেণ সহ ষ: স্যাৎ। দগ্লাওদনঃ 

দধ্যোদনঃ| ক্ষীরোদন: | গুড়পৃপাঃ ক্য়ান্তর্ভাবাদন্বয়:। 
ভে চা] দত্তাদ্যৈঃ। ৯ 

রর 

১। বশাবানিতি। গব্যাভ্যবহারজনিতবশাতিশয়দ্য গোকৃতহেপি গুণতা। বাসন 
সমানং। 

২। বহুলমিতি। প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ বিভাযোক্তবিধেঃ কচিৎ। 

পূর্বোক্তস্যাবিধান্চ বহুনং স্তাচ্চতুর্বিধমূ। 
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ভবিহিতঠাস্থদা দত্তাদিভিঃ সহ ষঃ স্যাৎ। বিষবোদ্ং বিফুদত্ম্। 

বরগ্রদেষ। কন্া। পিতৃদবনম্। দত্তাদিরাক্তিগণঃ।' 

বলি-হিত্ব-স্থখ-রক্ষিতৈঃ। ১ ৃ্ 

চযস্তস্য বল্যা্দিভিঃ সহ ষঃ স্যাৎ। কুবেরাঁয় বলিঃ কুবেরবলিঃ। গোক্তিষ্। 
গোস্থথম্। গোরক্ষিতম্। 

তাদর্থযে বিকারে। ৮ 

তাদর্থ্যবিহিত্চ্ন্তস্য স্যাদান্তেন সহ যঃ স্যাৎ বিকাঁরে গম্যমানে। 
যুপায় দ্রারু যৃপদারু। কুগুলহিরণ্যম্। বিকার ইতি কিম্। বন্ধনায় স্থালী। 

নিত্যং গ্রযোজনার্থার্থেনীন্লিঙ্গম্। ৮ 

্যন্তস্য প্রযোষ্জীনার্ধেনার্থবেন নিত্যং »ঃ ম্যাৎ। তদ্দং বাচ্য লিঙ্গং। 

রাঙ্মনার্ঘং পয়ঃ। ব্রাহ্মনায় দেয়মিত্যর্থ; | স্রাহ্মনার্থ৮মবাগুঃ । শিত্যত্বাদ্বাকাা। 
ভাবঃ। " 

প্যা মুক্ত।্ঘৈঃ। ৯ 

প্ন্তপ্য মুক্তাট্যৈঃ সহ ষ; স্যাৎ। পাপানুক্তঃ পাপমুক্তঃ। অচ্যুতাজ্জাতে। 

অচ্যুতজাতঃ ৷ * 

ুক্তাদ্য! মুক্ত-পতিত-ভীতাহপত্রস্ত-ভীতয়ঃ | 
তযং ভীরূদগত! ইপেতাবিতরান্ জুপ্তগ্নবঃ। 

বহিষ্কৃত-চ্যুতাপো-জুগুগ্পা হধিক-নির্গতাঃ। 
উৎপন্নোডূত-জাতাদ্যাজেয়াঃ শিষ্টপ্রযোগতঃ। 

সম্বন্ধূদ্যোগয়োঃ য্যাঃ সদাত্বকেন ক্রীড়াজীবিকয়োঃ। ৮ (১) 

সম্বন্ধে কদেঘাগেচ যা ষী তদস্তস্য স্যাদ্যন্তেন সহ যঃ স্তাৎ। ক্রীড়াজীখিকার্থ 

ণকান্তেন তু নিত্যম্। রাজ্ঞঃ পুরুষে! রাজপুরুষঃ। এধসোব্রশ্নঃ এধোব্রশ্চনঃ |" 

পলাশানাং শাতনং পলাশশাতনম্। ক্রীড়ায়াম্। পুষ্পতঞ্জিকা। সদনভঞ্জিকা। 

জীবিকায়াস্। দস্তলেখকঃ| নখলেখক:। ক্রীড়াজীবিকয্ে কো বক্তব্যঃ। 
নিত্যসত্বাদবিগ্রহঃ। ক্রীড়া জীবিকয়োরিতি কিম্। ওদনপ্য ভোজকঃ। 

পূর্বাপর ধরোত্তরৈরেকাংশিনঃ পরভাবম্চ। ১৯ 
স্াশশাাশীাশ্ীাশীি 

১। সন্বন্ধকৃদেষাগয়েররেব বিধান ন্নির্ধারণধষ্ঠ্য দিন৷ ন সমাসসনম্ভব ইতি ভ্রষ্টব্যম্। 

৪১৮ রী 



১৩৮ বৃহস্মুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

একস্যৈকদোশিন: যাস্তস্ পূর্বানৈয রেকদেশৈঃ সহ ষ: স্যাৎ। অংশিন: 

পরনিপাতশ্চ। কায়স্যপূর্বং পূর্বকায়ঃ। অপরকারঃ। অধরকায়ঃ । উত্তরকা় | 

একেতি কিম্্। ছাত্রাণাং পূর্ববঃ।, 

যা তু দ্বিতীয়-তৃতীয়-তৃর্যয- রয় চতুর্থৈঃ। * ( 

এক স্যৈকদেশিনে দ্বিতীযাদিভিরেকদেশৈঃ সহ ষঃ রি অংশিনঃ পরভাবস্ত 

বা। ভিক্ষায়া দ্বিতীয়ং দ্বিতীয়ভিক্ষা। তৃতীয়তিক্ষা। তুর্ধ্যতিক্ষা। তুরীয় 

ভিক্ষা । চতুর্থতিক্ষা । পক্ষে ভিক্ষাদ্থিতীয়মিত্যাদি'। অস্তেতু ক্রীবাদ্দশনেনাপ্যেব 

মিতি। তন্মতে অর্দপিপ্ললী। অর্ধকায়ঃ | পক্ষে পিপ্ল্যর্ধম্। কাধাদ্ধ 

মিত্যাদি। তদত্র যষাভ্যামুপপাদ্যম্। ০: 

ূর্ববাপর-মধ্য-সায়ৈরহ্ঃ । ৯ 
একাংশিনে। অহ: ব্যান্থন্য পূর্ববযদ্যে: সহ ষঃ স্যা পরভাবশ্চ। অঙ্ক; পূর্ববং 

পর্ববাহঃ। অপরাহ্নঃ। 'মধ্যাহঃ। সায়াহঃ 

পশ্চিমেনঢ রাত্রেঃ। * (২) 

একাংশিনো রাত্রিশবস্য ঘ্ন্তস্ত পশ্চিমশবেন পূর্ববাদোস্চ সহ ফঃ স্যা 

পরভাবশ্চ। রাত্রে: পূর্ব পূর্বরাত্রঃ। অপররাত্রঃ। মধ্যরাত্রঃ। পশ্চিম 

রাত্রঃ। ৃ 

কালেন পরিমানিনঃ। ৮ 

কালেন নহ পরিমানিনঃ য্যস্তস্য ষ স্যাৎ পরভাবশ্চ। জাতসা মাস: মাপ 

জাতঃ। সংবত্মরজাতঃ। দ্বাহজাতঃ। ত্র্যহজাতঃ। এবং জাতায়। মাম" 

মাসজাতা বন্ত। | 

ন সড্ডার্থক্েন। % 

বর্তমান ৬বিহিতক্তান্তেন যোগে যা ধী তরন্তম্য যো নগ্যাৎ। সতাং 

জ্ঞাতঃ পৃজিতে! বা। ইদমেযামামিতং গতং ভুক্তং বা!। 

১। বাত্বিতি। ব্কচ্ছ্রীণপূরণৈরিত্যনেন পুরণগ্রত্যফান্তেন সহ তৎপুরুষনিষেধাং 

উদ্পবাদার্থং সমাসবিধানমূ। তঙা নিত্যতব বিধানাভাবাদেব সমাসস্য বৈকল্পিক ৃ সিদ্ধাবপি 
বা গ্রহণং অংশিনঃ পরনিপাতবৈকল্লিক ত্বার্থমিতি বোধ্যম্ । 

২। পশ্চিমেনেতি। অত্রচকারাৎ সায়াতিরিক্তস্যৈব পূর্ব্বাদেঃ সমুচ্চয়ঃ। সায়শবন্ত 

াগ্াবন্থয়া সন্ভবাং। এত্ত সত্রত্রয়ং ষষ্টীসমাসে কায়পূর্বমিত্যাদ্যনিষ্ট নিবারনার্ঘমূ। 
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তৃদ্-ণকা ত্যামহোবরা্দিভ্যাম্ | (২) , 

হোত্রাদিবর্জিতাভ্যাং ভূনন্তণকান্তাত্যাং নহ য্য্তস্য' যোনস্যাৎ। পুরাং 

ভেত্তা। অপাং শ্রঃা। ওদনস্ত ভোজকঃ । তওুলস্য পাচকঃ। অহোত্রাদি- 

ভ্যামিতি কিম্ধ হ্বির্বোত!। শচীভর্ভা। ব্রাক্মণযাজক:। দেবপুজক:। 

হোতৃ-পত্যর্থভর্তারৌ হস্তা যাঁজক-পুজকৌ । 

গণকেো! রথ-পত্তিভ্যাং ম্নাপকঃ পরিচারকঃ। 

উৎসাদকো দ্র্তকাঁবধ্যাপকঃ পরিবেশকঃ। 

প্রযোজক ইমে হোত্রাদয়ঃ শেষং প্রযোগতঃ। 

ব্াকুচ্ছরান্পুরণৈঃ। ৮ * 

ব্যসংজ্ঞককৃদস্তেন শতৃশানাভ্যাং পূরণত্যান্তেন চ সহ য্ম্তনা যো নস্তাৎ। 

ব্রাহ্মণস্ত কৃত্বা। দেবন্য কুর্ধবন্ কুর্বানো বা। ছার্বত্রসন্বন্ধবিবক্ষায়াং যী। 

ছাত্রানাং পঞ্চমঃ। ব্যকদিতি কিম্। মম উপরি মছপরি। যন্য কৃতে 

যংকৃতে। * 
্রব্যাত্ম গুণৈঃ। ৯ | 

যেগুণবাচিনোগুণে গুণিনি চ বর্তস্তে তে বযাত্মগুণবাচিন, সত সহয্যস্্য 

যো নস্তাৎ। পটন্ত গুরুঃ। জলন্ত শীতম্। দ্রব্যাত্মেতি কিম্। চন্দনগন্ধ: | 

পটশৌক্র্যম্। 

প্যা দেণ-কাল-বিষয়-নিদ্ধীরণেষু বহুলম্। ১৫ 

এতেথর্থেষু যা সতী তদস্তস্ স্তাদান্তেন সহ ষঃ স্তাৎ বছুলম্। সুরাষ্েু বঙ্গা 

ুরাষ্ট্রবঙ্ধং। শরদি চন্ত্রঃ শরচ্চন্ত্রঃ। গুরৌ ভক্তি গুরুতক্তিঃ॥ সুরেবৃত্তমঃ 

স্থরোত্বমঃ। বহুলগ্রহণাদন্তথাপি। | ৃঁ 

শৌপ্ডাদ্যৈঃ । * 

রান্ততস্ত শৌগাদৈ]ঃ সহ ষঃ স্তাৎ। অক্ষেযু শোও; অক্ষশৌওঃ। ব্রাঙ্গ- 

ণেঘধি ত্রাহ্মণৃধীনঃ। পরেঘধি পরাধীন: । অধুত্তরদান্লিতামীনঃ। কেবলা" 

গ্রয়োগাৎ। বনেঘন্তর্বনাস্তঃ | প্রসক্যাদি ক্রিয়ান্তর্ভাবাৎ সামথ্যম্। 

শৌগ্ডাদ্যাঃ শৌও-কিতব-সন্বীত ব্যাড়-পও্ডিতাঃ। 

সিদ্ধ: সাহজিকো| দক্ষ শ্চতুরে! নিপুণঃ পুটুঃ । 
টার রিরারের রি রানা 

২। তৃন্ সাহহচর্ধ্যাৎ কর্তৃবিহিতপকাস্তন্ৈবেহ গ্রহণম্। 



১৪০ বৃহম্ুপ্ধীবোধব্যাকরণমূ। 

কুশল শ্চপলে। ধূর্ত; শুদ্ঃ পকোহ্ধি ইত্যপি। 

ব্ধ-প্রবীনাবস্তস্ত মধ্যার্থোহ্তে গ্রয়েধগতঃ। 
ল্যয়েন নিয়মে । * 

ল্যমংজকবত্যান্তেন সহ প্র্যন্তহ্য ষঃস্ত।দাবশ্কত্তবে গম্যমানে । মাস এব 

দেয়ং মাসদেয়মূ। সংবৎসরদেয়ম। খণম্। পূর্বাহগেয়ং সাম। 
ক্তেন ক্ষেপে তত্রস্তচ। ১ 

া্তদ্যক্ান্তেন সহ ষঃস্তাৎ নিন্দাযাম্। তত্রেত্ান্তা-নিন্দায়ামপি | গ্রবাহ্থে 

মৃত্রিতং প্রবাহমৃত্রিতম্। ভন্মনি হুতং ভত্মহুতম্। তত্রকৃতমূ। তন্তেদং 

তাত্রকৃতম্। এ 
ধ্বাজ্কার্থেন। ১ | 

ধ্বাজ্কার্থেন সহ প্রান্তস্ৃ্ঃ স্তাৎ নিন্দাযাং গম্যমানানাম্। তীর্থে ধ্বাজ্ক: 
তীর্থধবাজ্:। তীর্ঘকাকঃ। নপরবায়নঃ। ধবাঙক্ষইব স্থিত ইত্যর্থঃ। 

পাত্রেসমিতাদয়ঃ। ১৯৫ 

এতে গ্তীষে.নিপাত্যন্তে নিন্দাধাম্। পাত্রে ভোজনপাত্র এব সমিতাঃ 

পাত্রেমমিতাঃ।, ভোজনসময় এব সন্ত! ন কার্যযাস্তরে ইতি নিন্দা । আখনি- 
কবকঃ। মাতরিপুরুষঃ। পিগ্যামেব শূরঃ পিতীশৃরঃ। এষাং হাতিরিক্ক 

সোইপি নেতি বক্তব্যম্। (১) 

পাত্রে মমিতা আখনিকবকাঃ মাতরি পুরুষে! ভূম্বরমশকা$। 

পিশীশূরো গেহেনদী গেহে বিজিতী গেহেনভী। 

গেহেদাহী গেহেদৃপ্তে। গেহেমেহী গর্ভেতৃপ্তঃ | 
গোষ্ঠেপপ্ডিত-গোষ্টেশূরৌ গেহেক্ষেডী পেহেব্যাড়ঃ। 
উড়স্বরকমিঃ পাত্রেবহুলঃ কুপকৃচ্ছপঃ। 

কথেচুরুচুরাঃ কর্ণেটিটিভঃ কুপচূর্ণকঃ। 
কর্ণেটিরিটির! গেহে প্রগল্তোহ বা কচ্ছপঃ। 

তথোদরক্কমিঃ পাত্রসামিতাদ্য। অপীতরে। 

রা 

1 

১। হাতিবিক্তেতি। এষাং বহুব্রীহি সমাস এব শ্রন্ন কন্মধারয়াদি । তেন পরমাঁশ্চতে 

পাত্রেসমিতা শ্চেতি বিগ্রহে সমাদে। নস্তাৎ পরমাঃ পাজ্রেসমিতা ইত্যেব। বহবৰ্ঃ পাত্রে 

মমিত] যেশা: তে বহু পাত্রেসমিত। ইডি বনুত্রীহিঃ স্তাদেব | 

গত 



সমামপাদে তৎপুরুষঃ। ১৪১ 

বনেকিংগুকাদ। নানি! ৮ (১) , 

বনেকিংশুকাদ্যা প্তী ।যে নিপাত্যন্তে সংজ্ঞায়াম্। বনেকিংসুকাঃ। 
বনেকশেরুকাঃ। অরণোতিলকাঃ। নিত্যগোহ্যম। গ্োদ্ধসন্তার্দিতি 

ত্েরলুক্। আক্কতিগণঃ। 

নএঞঃ। ৮ 

নএ০; স্যাদ্যন্তেন সহ যঃ স্তাৎ। ন ব্রাহ্মণ! অবান্ষণঃ | , 
ঈষতো গুণবচনৈঃ। % 

গুণমুক্ত। গুনিনি বর্তন্তে যে তে গুণবচনা স্তৈঃ সহ ঈবচ্ছন্বস্ত ষঃ স্তাৎ। 

ঈবৎপিঙ্গণঃ। ঈষ৭পাতঃ। ঈবছুন্ন তঃ। 

স্বযংনাম্যোঃ ক্তেল। ১ 

স্বং দামি ইতোতয়োঃ জতান্তেন সহ য: স্যাং।"*ম্বযংবৌতম্।  তস্তেদং 
স্বায়ধৌতম্। সামিকৃতম্। অর্ধকৃতমিত্যর্থঃ। 

কু-গ্রাদ্যো নিত্যম্। * (২) 

কুইত্যন্ত প্রাদেশ্চ স্তাদান্তেন সহ নিত্যঃ যঃ স্তাৎ। কুৎপিতঃ পুরুষঃ (৩) 

কুপুরুষঃ। কাজলম্্। এ্রকৃষ্টংগতঃ প্রগতঃ | ছূর্জনঃ1 সুজনঃ। 

্রান্তাদাবত্যা্যে দ্ব্যাঃ। ৯ 

ন্তস্ত ক্রান্তাদাবর্থে বর্তমানৈ রত্যা্দিভিঃ সহ ষঃ স্যান্সিত্যম। বেলামতি- 

ক্রাস্ত অতিবেলঃ। বিদ্যামুদ্যাতঃ উদ্বিদ্যঃ। 

কুষ্টাদাববাটদ্য্ত্যাঃ। ৮ 
রন্তস্ত তুষ্টাদাবর্ধে বর্তমানৈরবাদিতিঃ মহ যঃ স্তান্িতাম্। কোকিলয়| 

: অবতুষ্টম অবকোকিলং বনম্। বর্ধণ| সনবদ্ধঃ সংবন্থা। অক্ষেণ প্রতীতঃ 

প্রত্যক্ষ; 

গ্লানাদৌ পর্যাদ্যশ্যাঃ। &. ২ 

, চ্যন্তত্ত গ্লানাদাবর্থে বর্তমানৈঃ পর্যযা্দিভিঃ সহ ঘঃ স্তানিত্যম। অধ্যয়ন 
» শিশাশীশাীশী শীট এজন এম প্পীষ্প 

১। বনে ইতি। মৃত্রান্তরকরণাৎ ক্ষেপ নিবৃত্তিঃ। 

২। কুপ্রেতি। পৃথক যোগাৎ ক্তনিবৃত্তিঃ | 

৩। কুতগিতইতি। নিশা সমাস হী ক্য।সম্তলেন পদাস্তবে ণার্থবথনযু। 



১৪২ বৃহন্যুপ্ধবোধব্যাকয়ণমূ। 

পরিগ্রান? পর্যযধ্যয়নঃ। কুমার্য্য পর্য্যাপ্ত: অলংকুমারিঃ। ুদ্ধায় উদ্যক্জঃ 

উদ্া্ঃ। | 

্ান্তাদৌ নিরাদোঃ প্যাঃ। ৮. 
পাস্তস্য ক্রাস্তাদাবর্থে বর্তমানৈ ন্নিরাদিভিঃ সহ ষঃস্যা ম্লিত্যম। কৌশীন্বযা 

নিষ্বাস্তঃ নিষৌশান্বিঃ। গ্রামাদপপতঃ অপপ্রামঃ। | 
গ্রাক্ স্তাদেঃ কতোপপদস্য। ১ 

শ্থাছাৎপন্েঃ প্রাক কৃদন্তেন সহোপপদস্ত ষঃ ম্যা ম্িত্যমূ। কুস্তং 
করোতীতি কুন্তকারঃ। ধনক্রীতী। 

ন দ্বাদিনিমিত্বপ্রতযাদ্যৈঃ। * 

দ্যাদিনিমিটতৈঃ গ্রত্যার্দিভিঃ সহ কৃপ্রাদ্যোরিত্যাদিনা, প্রাপ্ত: ঘোনস্তাৎ। 
প্রতি বৃক্ষং বিদ্যোততে 'বিছ্বাৎ। অভিমন্ারজুনতঃ প্রতি । ত্রিগর্তেতাঃ 

পর্ধি। | 

পবং লিঙ্কং টে চ। * (১) 

যে পরংলিঙ্বুং স্যাৎ। চেচ। শ্রীপত্তিঃ। মাততাপিত্বরো। 

প্রাপ্তাপরাতাদ্যৈর্বাচাস্য । * 

গ্রাপ্তাগন্নাভ্যামত্যাঁদিভিশ্চ সহ যে বাঁচ্যসা লিঙ্গং ঘ্যাৎ। কৃঙ্খং গ্রা্। 

প্রাপ্রকষ্ণা। অতিরাজী। নিক্বৌশাস্বিঃ। অলংকুমারিঃ। 

ইতি ষ। 
তস্যার্থে বিষয়ে বাচ্যেত্বপত্যার্থফিকাদিকযূ । 

প্রোজ্ব্যাজাদেঃ সমাহারে গন্ত্িধোতরদে পরে।৪ | ৩। ৫৩ 

গৈক্যাদতো হুপাত্রাদেরীপ্। ৪1 ৩। ৫৪ 
গৈক্যাদকারান্তাদীপ্ স্যাত নতু পাত্রাদেঃ। এয়াণাৎ 

লোকানাহ সমাহারস্ত্রিলোকী । পান্রাদেস্ত দিপাত্রম। ত্রিভুবনযূ। 
বানাপঃ। ৪ । ৩। ৫৫ 

এসমস্পস্াসসপী পপ 

১। চেচেতি। চপদ্েনাত্রেতরেতরদ্বন্দোহভিধীয়তে মমাহারে চগৈকাবং ব্ীবমিতান্নে 

ক্বীধলিঙ্গ বিধান । 



সমাসপাদে দি2। ১৪৩ 

অনন্তাদাপশ্চ ঈপ্ বা স্যাং। পঞ্চকর্নযূ পঞকন্ধী। 
ত্রিখট ত্রিখট্রী। | 

তার্থে মানাৎ কাণ্ডাত্ৃক্ষেত্রে ৷ ৪ ৩। ৫৬ 

্র্যাটকী"। ত্রিকাণতী রজ্জুঃ। ক্ষেত্রেতু ব্রিকাণ্ডা ভূমিঃ। 
নবিস্তাচিতকম্বল্যাৎ। »* 

ভার্থে গে মানাধেভ্য এত্য'ঈপ্নস্যাৎ। দ্বেবিস্তে মান মস্য দ্বিবিস্ত। 

দ্বযাচিতা। দ্বিকম্বল্য।। 

পুরুষাদ্া। 9 | ৩। ৫8 
দ্বিপুরুধী দিপুরুষ!। ব্রিসখযূ। ভ্রিগবধূ। ত্রিনাবমূ। 

ত্রিখারৎ ভ্রিখারি। জ্র্যহঃ। ্ 
দবিত্রের্বা হপ্লেরঃ। ৪ ৩। ৫৮ 

দ্যপ্ুলৎ দ্বাঞ্জলি। দ্যঙ্থুলং দ্যন্থুলি। ৪৫ প্ 

গাবোধনৎ যস্যামৌ পঞ্চগবধনঃ। দ্বিনাবধনঃ। শছখারধনঃ। 

দিখারীধনঃ। দ্যুপ্রিয়ঃ | 

। ইতি গঃ। 

বঃ ক-সামীপ্য-সাদৃশ্য-সাকল্যানুক্রমদ্ধিযু 

বীপ্সা-পর্যাস্ত-যোগ্যত্ব-পশ্চাদর্থাহনতিক্রমে। 

শব্দগ্রাদুর্ভীব৷ হভাব-যৌপপদ্যেনেকধা। ৪ ৩।৫৯ 

কে স্বীপ্যোরর্৫থ এবেতি বক্তব্যম্। ৯ 

কৃষ্ণমধিকৃত্য অধিকৃষ্ণম্। ভ্ত্রীঘধেকৃত্য অধিষ্তি। 

* সার্ৃশ্তে গুণীভৃতে অগুণীতূতেচেতি বন্তব্যম। ৮ 

হরেঃ সদৃশ: সহরি গুরুঃ | হরেঃ সাদৃশ্তং সহবি গুরোঃ। 

অভাবে তদভাব-তৎপ্রধ্বংস-তত্বদ্ধযভাব-তছুপভোগকা শাঁভাবান্ততম 

ইতিবক্তবাম্। + 



১৪৪ বৃহন্ুপ্ধবোধব্যাকরণয্। 

মক্ষিকায়া অভাবৌ নির্মক্ষিকম্। শ্বীতস্যাতায়ো! অতিগীতগ্। যবনানাং 

বৃদ্ধতাবে ছুর্যবনম্। 'যৌবনস্য নায়স্পভোগকাল ইতি অতিযৌবনম্। 

বাতক্তে মোহতোইপ্যান্ | ৪। ৩। ৬০ 
অকারান্তাঘাৎ পরদ্যাঃ জের্মঃ স্যান্নতু প্যাঃ। কৃষ্ণমধিকৃত্য 

প্রবৃত। কথা অধি্কষ্কযৃ। অপ্যাঃ কিমৃ। কৃষ্ণম্য সমীপাত গতঃ 
উপরুঞ্চাৎ গতঃ। 

ত্রীপ্ত্যোর্বা। ৪। ৩। ৬১ 
উপরুষ্মু উপরৃষ্জেণ কার্যাম। উপকৃষ্মু উপকৃষ্ে। 

স্থিতঃ। রি 

সমৃদধি-নদী-সঙ্াবয়বেভ্যতা নিত্যং সইতি বক্তব্যম্। ৯ 

ুম্রদ্। উন্মত্বগঞ্গমূ। একবিংশতিতারদ্বাজমূ। 

লুক পরাৎ। ৪। ৩। ৬২ 

অকারাস্তাদন্বম্মাদাৎ পরা: কের্লুক্ স্যাং। 
সহঃ যো হকালে। ৪। ৩। ৬৩ 
সহস্য সঃ জ্যাদে নতু কালে। হরেঃ সদূশৎ সহরি। 

কালেতু সহপূর্বাহ্য। তৃণেন সকলমতি সতৃণম। জ্যষ্ঠ 
মনুক্রম্য অনুজ্যোষ্ঠমূ। মদ্রাণাং স়দ্ধিঃ স্মদ্রযূ | বিষুৎ বিষ 
প্রতি প্রতিবিষ্ণ। অগ্নিগরন্থপর্যযস্তমধীতে সাগ্নি। রপস্য 
যোগ্যমনুরূপমূ। শিবস্য পশ্চাদনুশিবমূ। শক্তিমনতিত্রম্য 
যথাশক্তি। হরেঃ শব্দঃ প্রানছুভৃতঃ ইতিহরি। পাপস্যাভাবো 
অপাপযৃ। চক্রেণ যুগপৎ ধেহি সচক্রমৃ। | 

যাবতোহবধারণে । ৮ 

অবধারনাথ যাবচ্ছনস্ত স্তাদান্তেন সহ ব: স্যান্সিতাম্। 
যাবস্তঃ শ্লোকা ক্তাবন্তোহচ্যুতপ্রণামাঃ যাবৎশ্োকমূ । 



সমামপাদে অব্যয়ীভাবঃ। ১৪৫ 

অবধারণইতি কিমূ। যাবদত্তম্ তাবছুক্তমূ। কিষদতং কিয়ছুক্রমিতি 
নাবধারিতম্। 

ঘথ। হসারৃশ্ে । ৮ 

আসদৃশার্থ তখাশবদ্য দ্যাদান্তেন সহ বঃ স্যান্লিত্যম। যেষে তথাভূৃতাঃ 

যথাতথম্। অসাদৃশ্ঠইতি কিম্। ষথ! হরিস্তখাহরঃ। 

দৈর্ধ্যেং নোঃ। % 

দৈর্ঘ্যার্থে বর্তমানস্যানোঃ 'স্যাদ্যন্তেন সহ বঃ স্যান্রিত্যম্। অনুগঙ্গং 

বারাণদী। গঙ্গাদৈর্ঘাদৃশৈর্ঘ্যোপলক্ষিতেত্যর্থঃ। 
প্রতেঃ পরভাবশ্চান্নত্বে। ৮ * 
অল্ার্থে বর্তমানগ] গ্রতেঃ স্যাদ)স্তেন সহ বঃ স্যান্লিত্যমূ। তসাচপরতাবঃ। 

শাকপ্রতি। শ্বঃগ্রতি। অন্পং শাকাদিকমিত্যর্থঃ । “' 

পরেঃ মখ্যাশলাকাক্ষৈদূণতপরাজয়ে । ৮ ৃ 
দ্যাতপরাজয়ে গম্যমানে পরেরেতৈঃ সহ বঃ স্যান্নিত্যম্। 'পরভাবশ্চ। 

একেনাক্ষেণ বিপরীতং বৃত্বম একপরি। দ্বিপরি। ত্রিপরি। উতুষ্পরি। 

শলাকাপরি। অক্ষপরি। (১) 8 

নাস্নান্তার্থে নদ্যাঃ। % (২) 

নদীবাচিনঃ শ্াদ্যন্তেন সহ বঃ স্যামিত্যম্ অগ্ঠার্ধে বাচ্যে। পরভাবশ্চ। 

উন্মত্গন্গমূ। লোহিতগঞ্গমূ। শনৈর্ঘমূ। কৃষ্ণগঙ্গমূ। এতানি দেশনামানি। 

নামীতি কিম্। শীঘ্র! গঙ্গা যন্মিন্ শীঘ্রগঙ্গে। দেশঃ 
সম্যষৈক্যে। ৯ ৃ 
সমাহারে অর্থে নদীবাচিনঃ সঙ্খাবাচিন। সহ বঃ স্যান্নিত্যম্। পরভাবশ্চ। 

সপ্তগন্ধম। দ্িযমুনম্। 

১৪ পঞ্চিকা নাম দ্যুতং পঞ্চভিরক্ষৈঃ শলাকাভি বা ভবতি। তত্র যদ! সর্ধে উত্তানা: 

পতন্তি অবাঞ্চে! *বা তদ। পাতয়িতুর্জয়ঃ॥ গ্অন্তথাপাতে তু পরাজয়ঃ। তত্রযদা একেন 

বিপদ্বীতং বৃত্বং তদা একপরীতুাচ্যতে। এবং দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্তুভিবা জযবেলাধাং যথ। বৃত্তং 

যদি তদ্বিপরীতং ব্ত্তং তদ! দ্বিপরীত্যাদিকম্। তথা শলাকয়াঅক্ষেণ বা! ষদি বিপরীতং ব্ত্বং 

তদা শলাকাপরি অক্ষপরীতি। অত্রাক্ষশলাকয়োরেকহে বর্তমানযোবেবায়ং সমানে। 

অভিধানাদিতি বক্তব্যমূ। 

২। নাম়্ীতি। অয়োগ্যতাৎ সষ্যাদিনিবত্তিত। 
ড় 

১৭৯ 



১৪৬ বৃহন্মুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

তিষটদ্গবাদ্যাঃ। ৮৫ 
তিদগবাদয়ো বসে নিত্যং নিপাত্যন্তে। তিষঠন্তে। গাবে| যন্মিন কালে 

সকাল স্তিষ্দ্গু। দোহনকালঃ।| বহদ্গু। আগ্নভীগবম্। থলেষবম্। 

সংহ্কিয়মাণষবম্। খলেবুসমূ। লুক্সমানযবম্। লুন্যবম্। ৭ পূর্ধ্মাণযবমূ। 

সংহতষবম্। পুতযবম্। পৃথমানঘবম্। আয়ত্যঃ সমা সংবত্সরাঃ 

আয়তীনমম্। পুণ্যসমম্। গাপসমম্। অঘসমম,। সমত্বংভূমেঃ | সমংভূমি। 

সমভূমি। ব্ষিমংভূমি। বিষমতূমি। সমংপদাতি। সমপদাতি। অত্র পূর্বনার্থ- 

প্রাধান্ত এব বঃ। অন্থত্রয এব সমভূমিরিত্যাদি। সুষমম্। নিঃ ষমম,। 

দুঃযমম্। অপরসমম্। প্রগতত্বং রথস্য" গ্ররথম,। প্রমূগম,। প্রাহৃং। 

অপসব্যম। প্রদক্ষিণম। অপ্রদক্ষিণম,। সম্প্রতি । অপম্প্রতি। একান্তম,। 

অপদিশম । আকৃতি গ্টণাই্যম,| (১) 

সঙ্থয়া বংশ্যস্য বা। ৯ 

বংশো! দ্বিধা বিদ্যষা জন্মনাঁচ তত্র ভবে! বংশ্য স্তস্য সঙ্াবাচিনা সহ বঃ 

স্যাদ্া। দৌ মুন ব্যাকররণস্য বংশ্যো দ্বিমুনি ব্যাকরণস্য । ত্রিমুনি ব্যাকরণস্য। 

চিহনুদ্বা! ভিমুখ্যে হতিপ্রত্যোঃ । ৮ 

আতিমুখ্যে বর্তমানয়োরভি প্রত্যো শ্চিহ্নার্থবিহিতদ্যন্তেন সহ বঃ স্য 

দব। অভ্যগ্রি। প্রত্যগ্রি। পক্ষে অগ্নিমভি। অগ্নিং গ্রতি শলভাঃ পতন্তি। 

আভিমুখ্যে ইতি কিম। শ্রন্রং প্রতি গচ্ছন্তি । 

পর্যযপাঙ-বহিরঞ্চাং প্যা। »* 

এবাং গ্ন্তেন সহ বঃ স্যাদ্বা। পরিত্রিগর্তম। অপত্রিগর্তম। আগাট- 

লিপুত্রম। বহিগ্রামম্। প্রাপ্থনম,। পক্ষে ত্রিগর্ভাৎ পরীত্যাদি। 

পারে-মধ্যে ষ্যা প্রাকৃ। % (২) 

প্ান্তপার-মধ্যশব্বয়োঃ য্যস্তেন সহ বঃ স্তাদ্বা। গ্রাগ্ভাঘশ্চ। 

পারেগঙ্গম,। মধ্যেগঙ্গম.। পক্ষে গঙ্গায়াঃ গারে গঙ্গাপানে বা। 

শরদিপাড়য়স্চেতোমনোবিডপানদ্বিমবদ্ধিদ্দিবনভদ্দিকৃ-চতুর্ব 

তর্দোহঃ। ৪1 ৩। ৬৪ 

১। অত্রাপ্রদক্ষিণসম্প্রত্যোঃ পৃথক পাঠস্ত্েতেষ।ং সমাসান্তর নিষেধার্থ; | 

১। পাবরইউনি | শা সপ্রমাল নার্দিশো বিভক্তি লেপাভ।বার্থঃ | 

এসি 



মমাসপাদে ষট্সমাসাশ্রয় বিধয়ঃ। ১৪৭ 

এভ্যে। অঃ স্যাে। উপশরদূ ণ 

জরায়া জরম্ চ। $। ৩। ৬৫ 

উপজরসমূ । 

সরজমোপত্তনে | ৪ ৩। ৬৬ 

এতে নিপাত্যে। 

সম্পরঃ-গ্রতানুভ্যোহক্:। ৪1 ৩। ৬৭ 

সমক্ষমূ। 

অনঃ। ৪ ৩। ৬৮ + 

অনস্তাদঃ স্যাদে। অধ্যাত্বমূ। 

র্লীবাদ। | ৪। ৩। ৬৯ 

উপচ্্মম। উপচন্ম। 

ঝপ্-নদী-পৌ্নমাস্যাগ্রহাষশী-গিরেরব| | ৪1.৩।"৭০ 

উপসমিধমূ। উপসমিৎ। উপনদম্। উপনদি। 

। ইতি বঃ। 

পথ্যপ্-পুরঃ-সে | ৪ | ৩। ৭১ 

এভ্ো অঃ স্যাৎ সে সতি। সখিপথো রম্যপথো দেশঃ। 

মহাপথঃ। দক্ষিণাপথঃ। চতুষ্পথমৃ। ' বিমলাপহৎ সর | 

বিুপুরমৃ। 
দবান্তের্ষোহপো হনাৎ। ৪1 ৩। ৭২ 

এভ্যোইনবর্ণান্তেভ্যো অপেধ অকার ঈঃ স্যাৎ। দ্বীপমূ। 

অস্তরীপযৃ। সমীপযূ। জঁতীপমূ। অনা কিছ প্রাপমু। 

নমাপাহনৃপৌ। ৪। ৩। ৭৩ 

এতো নিতাত্যৌ। সমাপো! দেবধজনমূ। অনূপে। দেশ? | 



১৪৮ বৃহন্মুগ্ধবোধব্যাকিরণযৃ। 

সমূ-তুমু মনঃকামে হবশ্যং ল্যে হস্ত্যলোপহ সযূ-মাংসৌতু 
হিত-ততে পাক-পচনে বা । ৪। ৩। ৭৪: 

পম্ তৃষ্ মনঃ কাময়ো মবশ্যৎ ল্যে অন্তযলোপৎ যাতি। 

সম হিতততয়ো মাঁহসঃ পাকপচনয়োর্কা | সমন]2। 

সকামঃ। রন্তমনাঃ। রন্তকামঃ। অবশামেব্যঃ | সহিতঃ | 

ংহিতঃ। সততঃ সন্ততঃ। মাৎম্পাকঃ মাংমপাকঃ। মাংস্পচনযূ 

মাংমপচনযূ। রর 

ধুরো৷ হনক্ষম্যাঃ। ৪1 ৩। ৭৫. ৃ 
রাজধুরা। অক্ষম্যতু অক্ষধুঃ। 

থুচঃ। ৪ ৩।৭৬ 

থচো' অঃ স্যাৎ মে। অর্ধর্চয। 

নঞ-বহোর্যানবক-চরণে । ৪1 ৩। ৭৭ 
অনৃচো'মানবকঃ | বহ্বুচশ্চরণঃ। অনাত্র অনূক্ সাঁম। 

বহ্বৃকৃ। সুক্তযূ। 

প্রত্যন্ববাং সাম-লোন্ঃ। ৪। ৩। ৭৮ 

প্রতিসামমূ। গ্রতিলোমম্। 

অক্ষোহ চক্ষুষি। 91 ৩। ৭৯ 

গবামক্ষীব গবাক্ষঃ। চক্ফুষিতু বিগ্রাক্ষি। 

ব্রহ্ম হস্তি-রাজ-পল্যাদষ্চলঃ | ৪ ৩। ৮০ (১) 
্রহ্ষবর্চনম্। 

১। ত্রদ্ষেতি। অত্র পণ্যত্যপপাঠঃ। ভাষো কাশিকাবৃত্তৌ কৌমুদ্যাঞ্চ পল্যেত্যেব 
পঠিততাাৎ। কৌ মুদীটাকায়।ং তত্বৰোধিগ্/ং পলং মাংসমর্হতীতি পল্যে! মাংসভোজীতি 

ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ। ঝাম হর্কবাঁগীতে নাপি পল্যেত্যেব পঠিতম্ ব্যাখ্যাতধচ। 



মমানপাদে ষট্সমাসাশ্রয়বিধয়ঃ। ১৪৯ 

191 ৩। ৮১ সমবান্ধাণ্মনঃ | 

সম্তভমনন্। 

শ্বোবসীয়স-শ্বঃশ্রেয়স-নিঃশ্রেয়মম্ । ৪ 1 ৩। ৮২ 

এতে নিপাত্যাঃ। 
তণ্তান্ববান্রহমঃ। ৪1 ৩। ৮৩ 

তপ্তরহসমূ। 

গ্রত্যুরসানুগবে | ৪1 ৩। ৮৪ 

নিপাত্যে ॥ - 

গেরধ্বন? | 81 ৩। ৮৫ 

প্রাধেবা রথঃ। 

পাও্দক্কষ্টাডুমেঃ | 8৪1 ৩। ৮৬ 

পাওভূমো দেশঃ । 

সঙখ্যায়া নদী-গোদাবরীতভ্যাঞ্ | ৪1 ৩। ৮৭ 
পঞ্চনদম্। সপ্তগোদাবরমূ। দিভূমঃ প্রামাদঃ। 
নিসঃ শতোডঃ। ৪1 ৩। ৮৮ 

নিম্ত্রিশঃ। 
গোষ্শ্বাদ্যাঃ । ৮ 
গোষ্ঠশ্বাদ্য। নিপাত্যন্তে। গোষ্ঠে শব! গোষ্টশ্বঃ | পুর্বস্যাযুঃ পুক্ষাযুষম,। 

দ্বেআযুষী সমাহতে দ্ব্যাযুষম,। ত্র্যাযুষম,। দ্বিশ্তাবা। ত্রিন্তাবা। বেদিঃ 

প্রত যজ্ঞবিশেষে যাবতী বেদিধিহিতা বিকৃতৌ। তাবতী বেদি দ্ধি দ্বিগুণে- 

ত্যর্থ;ঃ। দ্বিংত্রিশবৌ সুজন্তো। তাবচ্ছবসা নিপাতনাৎ তাবভাব;। 

সৃৎনুরতি-পূতে গন্ধাদি ব্বাতৃুপমানাৎ। ৪1 ৩। ৮৯ (১) 

স্থগন্ধিঃ। পন্মগন্ধিঃ পন্মগন্ধঃ | 
শপ পাপা পপ পাস পাও পা এশা পপ পি শশী পপীপসপ্পিপ্পশপ পিজি 

১। সুদিতি। বহুত্রীহাবেবাক়মিপ্রত্যয় ইতি বক্ুব্যমূ। 



১৫০ বৃহম্ুপ্ধবোধব্যাকরণয্। 

ভৃত্যাদের্মাসাদিকঃ। (১) » 

ভৃত্যর্থবিহিতত্যান্তপৃর্বকান্মাসশব্বাদিকঃ স্যাৎ সে।সতি | গঞ্চাস্য ভূতযঃ 

পঙ্ককঃ। পঞ্চকে। মাসোহস্তয পঞ্চকমামিকঃ। দশকমামিকঃ। 

নাচ্চায়াৎ স্বতেঃ সখ্যাদেরঃ | ৪1 ৩। ৯০ 

স্বতিভ্যাৎ পরাং সখ্যাদেরো নস্যাৎ পুজায়াম্। শোভনে। 

রাজা স্ুরাজা। অতিশষেন রাজা অতিরাজ|। অষ্চায়া 

কিম্। গামতিক্রান্তে। অতিগবঃ | | 

কিমঃ ক্ষেপে । ৪। ৩। ৯১ 

কিংরাজা। 

নো হহবে। ৪4৩। ৯২ 

নএঞঃ পরা সখ্যাদেরো নক্যাও নত হবয়োঃ। অমখ|। 

হবেতু ৷ অনপং সরঃ। অধুরম্। 

পথে! বা ।.৪। ৩। ৯৩ 
অপথম্। অপন্থাঃ। হবেত্ অপখো দেশঃ। অপথম্। 

ক বচ্্ত্রি-রথ-বদে। ৪। ৩। ৯৪ 

কো রজাদৌ কৎম্যাৎ সে। কদননমূ। কক্রঘঃ | 
কাহক্ষে। ৪1 ৩। ৯৫ 

কাক্ষম্। | 
পথি-পুরুষে বা। ৪। ৩। ৯৬ 

কাপথঃ কুপথঃ | কাপুরুষঃ কুপুরুযঃ | 

কোরীষদর্থে। ৪1 ৩। ৯৭ * 

ঈষজ্জলং কাজলমৃ। 

কত-কবৌচাগুফে | 81 ৩। ৯৮ 
পিপি শা ফি শীশীশীসাশিীশিি টিং শশী শশী উদ ই শাপালীশাশিশী শপিস্প শা পাপী পাপ্া তি 

১। ভূত্যাদেরিতি। বগব্রীহ।বেবয়ং বিধিবিতি বন্তব্যম্। 



মমাসপাদে ষট্সমাশ্রয়বিধয়ঃ | ১৫১ 

কদগ্রিঃ। কবাধিঃ। কাগ্নিঃ। কছুয়ম্। কবোষ্ম। 

কোফচুম। 
জ্যোতি-জনপদ-রাব্রি-নাতি-বন্ধু-গন্বপিও-লোহিতকুক্ষি 

বেশীব্রম্মচাঁরি-তীর্থ-পত্তী-পক্ষে সমানঃ সঃ । ৪। ৩। ৯৯ 
সমানং জ্যোতি ধস্যামৌ সজ্যোতিঃ। 

তীর্থে যে ত্যে কর্তব্যএকেতি বক্তব্যম. 1৯ 

রূপ-নাম-গোত্রস্থান-বর্ণবয়ো-বচন-ধশ্ম-জাতীয়োদর্য্যে বা। 

রন ৪1 ৩। ১০০ 

সমানরূপঃ অরূপ? । 
চিহ্নপ্য কর্ণে ধেোঁ। হুবিষ্টাষ্ট-পঞ্চ-মি-।ভ্ন চছিন্-ডি-ক্বস্বস্তিকদ্য 1৯ (১) 

চিহৃবাচিনঃ কর্ণে পরে এধরঃ স্যান্নতু বিষ্টাদেঃ। সে সতি। দাত্রাকর্ণঃ। 

দ্বিগুণাকর্ণঃ। দ্যস্কুলাকর্ণঃ। (২) বিষ্টাদেস্ত বিষ্টকর্ণঃ | ্স্তিককর্ণ;। 

ইকে| ইপীন্বাদের্বহে। ৮ ৮." 

ইণন্তপ্য রঃ স্যাদ্ধহে পরে । সে নতি নতু পান্থাদেঃ।* কপিং ব্হতীতি 

কণীবহম্। সুনীবহম্। পীন্বাদেস্ত পীলুবহম্। দীকুবহম.। 

গে; কাশে। * 

ইগন্তপ্য গে ধরঃস্যাৎ কাশে পরে সে সতি। নীকাশঃ। বাঁকাশঃ। 

গের্ধঞ্য মনুষ্যেবহুলম্। % (৩) 

গের্ধঃ স্যাৎ ঘঞ্ন্তে পরে অমন্থুষো বাচ্যে। বনলমিতি কচিন্লিত্যং ক চিদ্ধা 

স্যাৎ কৃচিনন স্যাৎ কৃচিদন্ত্রাপি। অপামার্গঃ। বামার্গঃ | নীবাবঃ। শীক্রেদঃ | 

হিমে নীহারঃ | বুতৌ প্রকারঃ। গৃহভেদে গ্রানাদঃ।  ইত্যাদৌ নিত্যম্। 

প্রতীবেশঃ। প্রতীহারঃ। প্রতীকারঃ। প্রভীরোধঃ। অতীদারঃ। পক্ষে 

-7+77777732 

১। চিহদোতি। ইহ চিহ্নশর্দেন পণূনান্ মি বিশেষসন্বন্ধজ্ঞাপনা কর্ণে যন্দাতাকা- 

১৮ সাপ শান রী 

রাদি ক্রিয়তে তদেৰ গ্রাহাম্। 

২। দ্াত্রাকর্ণহতি। দাত্রাকাৰ; কর্ো যঙ্গেতি। এবং দ্বিপুপো! দ্যব্যবীকৃ্তঃ 

কর্ণেযস্যেতি দ্বিগুণীকর্ণ;। এবমন্যত্রাপি। 

৩। গেবিতি। গিগ্রহণমিকো! নিবৃন্যর্থম্। 



১৫২ বৃহন্মুগ্ধবোধব্যাকরণযূ। 

গ্রতিবেশ-ইত্যাদি। গ্রবেশঃ। প্রহারঃ| গরিবেধ:। ইত্যাদৌ নস্যাং। 

পূর্বামুখঃ | উত্তরামুখঃ। ইঠ্টাপূর্তম.। ইতযাদাবগ্তর। অমন্ষ্যইতি কিম্। 
নিষাদশ্চান্ডালঃ | 

ক্িস্তরুচাদৌ গিকয়োঃ। ৯ (১) . 
গেঃ কস!চ ধর: স্যাৎ কিবন্তরুচাদৌ পরে সে সতি। অতীরুক্। গ্রাবুট্। 

পরীতৎ। উপানৎ, মন্্াবিং। মুগাবিৎ। গিকয়োরিতি কিম্। 
তিগ্ররুক্। 

তুরাদেঃ নহি বাতু বেরুত্ধয়োঃ। ৮ 

তুরাদে ধরঃ স্যাৎ সহি পরে। বেস্ত রুদ্বধতো 'ব1। তুরং বেগং সহতে 

তুরাষাট। খহীষাটু। জনাসাট। বীরুৎ বিরুৎ। বীবধঃ বিবধঃ। 
গুনো দস্ত-দস্্-কর্ণ-কুজ-পদ-পুচ্ছেযু। ৯ | 
গুনে রঃ স্যান্দন্তাদৌ'পরে সে নতি। গুনোদন্তঃ শ্বাদস্তঃ। শ্বাপদঃ। 
চিতে;ঃ কে। * 

কে পরে চিত্রান্তস্ ধরঃ সাং দে মতি । একাচিতি ধদ্য একচিতীকঃ। 

বিশ্বস্য বনি। ৯: 
বিশ্বস্য ধঃ স্যাৎ বসুশবে পরে সে সতি। বিশ্বাবস্থুঃ | 

মিত্র-নরয়ে! নামি। » 
বিশ্বস্য ঘঁঃ স্যা ন্সিরনরয়োঃ পরযোঃ মেসতি সংজ্ঞায়াম। বিশ্বামিত্রঃ। 

বিশ্বানরঃ। 
কোটরা-কিংশুলকাদে। বন-খির্ষেযাঃ। ৯ 

কোটরাদে বনে কিংগুলকাদে 9িঁরৌ পরে ধঃ স্যাৎ সে সতি সংজায়াম্। 
(কোটরাণাং বনং কোটরাবণম্। সারিকাবণমূ। সিষবকাৰণম্। পুরগাবণম্। 

মিশ্রকাবণমূ। কিংশুলকাগিরিঃ। অঞ্জনাগিরিঃ। তঞ্জনাগিরিঃ। লোহিতা- 

গরিঃ। কুকুটাগ্রিরিঃ। নামীতি কিম। কোটরবনম্। তঞ্জনাগিরিঃ | 

সষ্টনো বক্রাদৌ। ৯ ৰ | 

অষ্টনে! ধর ষ্যাত্বক্রাদৌ পরে সে সতি সংজ্ঞায়াম। আগ্টাবক্রঃ। খযিঃ। 

অষ্টাপদমূ। হেম। 

১। ক্কিবস্তেতি। কেতি কারকেত্যর্ঘ: কম্ঠচেত্যন্ক্ত। গিকয়োরিতি গেরপাদানাৎ 

অমনুষ্য ইতি নিবর্ততে | 



সমাসপাদে ষট্সমাসাশ্রয়বিধয়ঃ। ১৫৩ 

গো কপালয়ে যুক্ধি- হনিষোঃ ১৫ * 

গোশবে পরে যুক্তে বাচ্যে কপালশবে পরে হবিষি বাচো অষ্টনে ধঁঃ 

স্াৎ সে দতি। অষ্টভি গোৌভিযুক্তম, অষ্টাগবম. হলম.। অষ্টন্ু কপালেষু 
সংস্কৃতম্ অষ্টাকলালম্। হবিঃ। যুক্তহবিযোরিতি কিম্। অষ্টগবমূ। 
অষ্টকপালম্। 

মালেষ্টকেষীকাণাং ভারি-চিত-তুলেষু স্বঃ। ১ 

মালাদীনাং তদস্তানাঞ্চ ভারি চিত-তুলেষু স্বঃ স্যাৎ দেসতি। মালাংভর্ত ২! 

শীলমপ্যা মালভারিণী উৎপুলম্ূলভারিণী বা কন্ঠা। ইষ্টকাভি শ্চিতম্ 
ইষ্টকচিতম্। এবং টপকে্কচিতম্। ই্ীকায্াস্তূলম্ ইবীকতুলম্। এবং, 
মুঞ্জেষীকতৃলম্।  * , 

নাক্স্যাবীপোর্বহুলম্। » রর 
আবীপোঃ স্বঃ স্যাৎ সেসতি সঙ্ঞাযাম্। বহুলমিতি কচিন্নিত্যং সাথ কচি 

দ্বা স্যাৎ কচিন্ন ন্যাৎ কচিদন্যত্রাপি। কন্া কুজা যন্সিন কন্তকুজে। দেশঃ। 

শিলাং বহতীতি শিলবহমূ। শিলপ্রস্থম। নগরম। মন্দুরজাতো! অশ্বঃ। 
অজক্ষীরম্। রেবতিমিত্রঃ। রোহিণিপুক্রঃ ॥ ইত্যাদৌ নিত্যম । শিংশপস্থলী 

শিংশপাস্থলী। প্রমদবনম, প্রমদাবনম। ইত্যাদে। বিকল্পঃ। লোমকা- 

গৃহম। লোমকাখণ্ডঃ। নান্দীকরঃ| নান্দীঘোষঃ। নান্দীবিশালঃ। 
ইত্যাদৌ নস্যাৎ। জটকেশ ইত্যাদাবসংজ্ঞাযামপি । 

যুতে। বা হনীপ্ ব্যেবুবিনো ইস্ট্যদে | ১ 

ঈপং ব্যম. ইযুবস্থানঞ হিত্ব| অন্যস্য ঈত উতম্ঠ স্বঃ স্যাৎ ব| সেপতি 

উত্তরদে পরে। গ্রামণিপুন্র; গ্রামণীপুত্রঃ। ত্রহ্গবনধপুক্রঃ ন্ধবন্ধপু্রঃ। 

অলাবৃকর্র্ক,দণ্ভুফলম.। (১) ঈবাদেত্ত। গৌরীপুত্র;। শু্রীভাবঃ। 
শ্রীমদঃ | ভ্রভম্বুঃ। 

ভ্রবঃ কুংসাদাবশ্চ। ৯ 

কুংসাদৌ পরে ক্রব উকারঃ স্বঃ স্যাদশ্চব। সে সতি। ভ্রব! কুংসে! ভাষণং 
পেপসি পালা সী সস ৬৮০৯ পদ পা শসা পাপী লী 

১। অলাবু ইতি। অত্রদৃণভদা এব দ্রস্বঃ। নতু পূর্লায়োঃ। মাসে সর্দীন্তাপদ 

স্োবাপ্তাপদত্বাৎ। 

২৪ 



১৫৪ বৃহন্দুপ্ধবোধব্যাকরণমু। 

শোতা ক! যসা ভ্রকুংস$। ভ্রকুংসঃ। ভ্রকুংস: ৰ ত্রবঃ কুটিঃ কোৌটিল্যং 

ক্রকুটিঃ। ভ্রকুটিঃ। ভ্রকুটিঃ। 
যঙ ঈঃ পুত্রপত্যোঃ ষে। % * 

ষষ্ট্যোরনার্ষয়োরিত্যাদিন| বিহিতন্য যঙ ঈঃ স্যাৎ পুত্রগত্যোঃ পরয়ে। 

যে। কারীষস্যেব গন্ধো হস্য করীষগন্ধিঃ। তস্যাপত্যং স্ত্রীতি ফেে তস্যযউ, 

তত; কারীষগন্ধ্যা তস্যাঃ পুত্রঃ কারীষগন্ধী পুত্রঃ | কারীষগন্ধ্যাপুত্রঃ । কৌমুদ- 

গন্ধীপুত্রঃ কৌ মুদগন্ধ্যাপুত্রঃ। কারীযগন্ধীপতিঃ কারীষগন্ধ্যাপতিঃ। এবং 

বারাহীপুত্রঃ। বারাহীপতিঃ। ষে ইতি কিম.। কারীষগন্ধ্া পতিরস্য 

কারীষগন্ধ্যাপতি গ্র্ণামঃ | ্ 
বন্ধৌ হে বাতু মাত-মাতৃ-মাতৃকেষু। 
যঙ ঈ: স্যাছুন্ধৌ থে সে সতি বাতু মাতাদিষু। কারীষগন্ধ্যা বন্ধুবস্য 

কারীষগন্ধীবন্ধুঃ। কারীষগন্ধ্যা৷ মাতান্য কারীধগন্ধীমাতঃ কারীষগন্ধ্যামাতঃ। 

অতএব মাতুর্মাতভাব:। কারীষগন্ধীমাতা কারীষগন্ধ্যামাতা। অতএব 
পাক্ষিকঃ কাতাবঃ | 'কাবীষগন্ধীমাতৃক: কারীযগন্ধ্যামাতৃকঃ। 

উভো৷ বৃত্তাবু'্ভযম.। ৯ 

বৃত্তিবিষষে উভশব্বপ্য উভয়ভাব; স্যাৎ। উভষ্কো ধম, উভয়ধনম,। 
উতৌ করোতি উভয়য়তি। 

! 

অব্রাহ: | 

সপাং স্থপ তিঙা নায়। ধাতুনাথ তিঙাং তিউা। 

সুবস্তেনেতি বিজ্ঞেয় সমাস: ষড়িধো বুধৈ:। (১) 

১। সুপাং হপেতি ৷ সপাং স্যাদ্যন্তানাং সপ] স্থাদান্তেন নহ মমানঃ। যথা রাজপুকষ 

ইত্যাদি । ১। স্যাদান্তানাং ভিউ! ত্যাদ্যন্তেন সহ সমাসঃ| যথা তিরস্করোতীত্যাদি | ২। 

্থাদাস্তানাং নায়! প্রাতিপদিকেন সহ নমাসঃ। যথা চর্মনকার ইত্যাদি। অত্রধাতুন৷ সহ 

সমাসবিধ্যন্া বাং স্তাদ্যুৎ পত্তেঃ প্রাক কারেতি-প্রাতিগরিকেনৈব সহ সমাসঃ। অস্থা স্তাছাৎ 

পত্ডেঃ প্র।ক চর্মন.কাঁর ইত্যত্র চর্দমশবস্থ বিভক্তে ন'কারস্তচ লোগানুপপন্তেঃ। ৩। সতাদদাস্তানাং 

ধাতুনা সহ সমাস; | যথা কট্রঃ ইত্যাদি। অস্য নিপাতনাৎ দিদ্ধতয়। নিপাতনমুত্রসোব ধাতুন! 

মহ লমাবিধিত্বম ্বীকৃত্য ধাতুনৈব কটশব্বস্য মমাসো বক্তব্য; | এব মজশ্্মূ। হিংসদীপেতি 

সূত্রে অজসেতি নির্দেশ।ং তদ্ধলাদেব ধাতুন। সহ সমাসঃ। ৪ তিওং ত্যাদান্ানাং তিও! 



তদ্ধিতপারদদে অপত্যাধিকারঃ | ১৫৫ 
$ 

| অপরঞ্চ। | ৃ 

গ্রতিযোগিপদাদন্তৎ যদন্তৎ কারকাদপি। 

বৃত্তিশবৈকদেশেন সন্বন্ধস্তেন নেষ্যতে। (১) 

* ইতি সপাদঃ। 

বাহ্বাদ্যতে। হত্র্যাবাদে গর্গাদে নভাদেঃ পিতৃম্বআর্দে 

রেবত্যাদেঃ শেষ-শিবাদেঃ ফি-ফেয়-ফ্য-ফাযন-ীয়-ফিক-ফ 
অপত্যে। ৪1৪ । ১ (২) 

এভাঃ পরা (এতে ক্রমীৎ স্ত্যরপত্যার্থে। 

ফ্টা-ফ্ণাধন-পায়ন্তা' গোত্রে তৎ পৌত্রাদি। % » 

গর্গাদি-নডাদি-কুগ্ধাদিভো1 যে ফ্-ফ্াঘন-পায়ন্যা,স্তে গোত্রাপন্যার্থ এব 

লাঃ। গোত্রসংজ্ঞস্থ পৌত্রাদ্যগ হ্যম,। 

একে। গোত্রে । ৯» 

গোত্রীপত্যার্থে এক এৰ অপত্য ত্যঃ স্যানতু তর্তদ্পত্্যভেদেন ত্যান্তরোৎ 

পত্তিঃ | 
াপী্শাাক্পা শিশিীিশিপিপাশিশাা 

তাদান্তেন সহ সমান; | যথা পিবতখাদতা ইভাদি। পিবত খাত ইতি যসাং ক্রিয়ায়াং 

সাঁ তথেতি। এহীডাদিত্বাৎ সমাসঃ। ৫। তাদান্তানাং স্যাদ্যন্তেন সহ সমাস;ঃ। যথা 

কুন্তবিচক্ষণা। কৃত্ত বিচক্ষণ ইতি যস্যাং ক্রিয়ায়াং সাতথেতি এহীডাদিতাৎ সমাসঃ। ৬। 

সচ নিতো। হনিতাশ্চ। যস্ত বিগ্রহো হস্তি সোই নিতাঃ। বিগ্রহস্ত অবযবেনার্থপ্রকাশনম্। 

যথা রাজ্ঞঃ পুরুষো৷ রাজপুকষ ইতযাদি। য্লাবয়বেনার্ঘপ্রকাশনং ন সম্তবতি স নিত্যঃ। যথা 

কৃষ্ণদর্প ইত্যাদি । অত্রাবয়বার্থপ্রকাশনেন।াপ্রতীতেঃ। 

১। প্রতিযোগীতি । প্রতিযোগিপদং সম্বব্ষিপদমূ। কৃদস্ততদ্ধিতান্তনমস্তশব্দা; এ্যাদযন্ত- 

ধাতবো নামধাতবশ্চ বৃত্তিপদার্থাঃ। তথাভৃতশব্বৈকদেশেন মহ সম্বন্ধিপদ-কারকপদভিন্নস্ত 

সম্বন্ধে হস্বযো নেষাতে । যথা তরু ণো। বৃ
ষলীভার্যাঃ । প্রবীরং পুত্রকামাতি। ধদ্ধদ্য রাজমাতঙ্গ;। 

ইত্যাদয়ঃ প্রযোগা নম্থাঃ। প্রতিযোগীতি কিম্। চৈত্রস্য দাঁসভার্ধ্যা। লুনচক্ররধো মযা। 

শরৈঃ শাতিতপত্রোহয়মিত্যাদয়ঃ স্থাঃ 

২। বাহ্বাদ্যতইতি। অত্র নামান্যতোবিধানাদনন্রাপত্যার্থেপি ফ্কা্ীযনৌ স্যাতাম্। 

অতএব জমদগ্রি পরাশর ভ্রৌণ পুত্রারামব্য। সাশ্বখামানো জামদগ্যপ(রাশর্ধাত্রৌণ।যনা উচ্যন্তে। 



১৫৬ বৃহন্ুগ্ধবোধব্যাকরণযূ। 
! 
/ গোত্রাদ্যুনি। ৮. | 

যুন্তপত্যে বিবক্ষিতে গোত্রত্যাস্তাদেবাপত্য তযঃ স্তান্নতু যুবত্যাস্তাত। 

প্রপৌক্রাদি যুব! নাম নতু গোত্রং তছুচ্যতে। 
ষদ্যস্া জীবেৎ পিত্রাদি ভ্রাতা বা পূর্বস্তবঃ ॥ ,* 
তদতাবে পিতৃব্যাদিসপিণ্ডে স্থবিরে সতি। 

যুবা বৈকল্পিকো জ্ঞেয়; পৃজায়ামধুবা তথা ॥ 

সিদ্ধে নিত্যযুবত্বেপি নিন্দাধাং তদ্বিকব্ননম। 

নস্ত্রীণাং যুবসংজ্ঞ| স্যান্ন মৃতস্যচ কর্হিচিৎ | (১) 

নিত্তে ব্রিরাদযচঃ হৃতগ-হুপরধালাদোোন্ত ান্তদানামৃ। 
8181২ 

৫ 

১। প্রপৌত্রীদীতি। প্রপৌত্রপ্রতৃত্যপত্যং যুবসংজ্ঞং স্যাৎ। তত প্রপৌত্রাদ্যপত্যং 

গোত্রসংজ্ঞং ন স্যাৎ। কদা তস্য যুবসংজ্ঞেত্যপ্রাহ যদ্দীতি। যদপতাং যুবসংজ্ত্বেনোভিমতং 

তস্য পিত্রাদিঃ পুর্বপুরুযো জোষ্ঠো ভরত! বা ষদি জীবে তদৈব নান্যথেত্যর্থ;। যথা গাগ্যে 

গাগৌগর্গাদৌ বা»জীবতি গার্্যসা পুত্রে। গাগ্যায়ণ?॥ এবং বাংস্যায়ন; | দাক্ষায়ণ;। 

এবং যত্র গাগ্যস্য দ্বৌ প,ত্রো তয়োঃ কনীয়ান্ পিত্রাদৌ পুরুষবয়ে মৃতেপি জ্োষ্ঠে ভ্রাতবি 
জীবতি যুবসংজ্ঞঃ স্যাৎ। তেনাসৌ গাগ্যায়ণো বাচা? । জোত্ঠ ত্রাতাতু গোত্র ত্বাৎ গার্গাএব। 

পিত্রাদৌ জোষ্ঠজ।তরি চাবিদ্যমানে কিং স্যান্তত্রাহ তদভাবইতি | পিত্রাদে জোষ্টভ্রাতুশ্চাভাবে 
ইত্যর্থ;। পিতৃব্যাদিপদেন সম্বন্ধজ্যেষ্টোদর্শিত; | স্থবিবইতানেন বয়োজোষ্টো দর্শিত:। 

তেন মন্বন্ববয়োভ্যাং জোষ্ঠে সপিণ্ডে বিদ্যমনে প্রপোত্রাদ্যপত্যং যুবসংজ্ঞং বা স্যাৎ। 

তখাচ বয়ো হধিকে পিতৃব্যে পিতামহত্রাতরি বা জীবতি গার্্যদ্য পুত্রো৷ গার্্যায়ণে! গার্গো 

ব| বাচ্য£। এবং বাৎস্যায়নে বাংস্যোবা দাক্ষায়ণে দাক্ষি বা। পুজায়মিতি। পূর্বোক্ত 

লক্ষণেন যসা যুবসংজ্ঞ। ন সম্ভবতি তদপি প্রপোত্রা দ্যপত্যং পুজায়াং প্রশংসায়াং গম্যমানায়াং 

বিকল্পেন যুবসংজং স্য। দিতার্থঃ। যথা তত্রতবান্ গার্গ্যায়ণে। গাগ্যে। বা।  পুজাযামিতি 
কিম্। গাগ্যঃ | ট 

সিদ্ধ ইতি। পিত্রাদিমতো নিত্যযুবতধে দিদ্ধেপি নিন্দায়: ,গমাষানাযাং তস্য যুবত্ঞ্য 
বিকল্পনম্ বৈকল্পিক যুবসংজ্ঞেত্র্থঃ। যথা গাগ্যে। জাম্মঃ গাগা য়ণো। বা। ন স্ত্রীণামিতি। 

্রীণাং মৃতস্যচ পুংসঃ কদাচিদপি যুবসংজ| ন স্যাদিত্যর্ঘ;। | যথা পির ।দিমত্যপি_ গর্সপ্রপৌত্রী 
গাগ্যেব। এবং জীবন্ যোগাগ্যাযণ: স এব মৃতঃ সন্ গারগ্য এববাচ্যঃ | 
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অচাৎ মধ্যে আঁদাচে ব্রিঃ স্যাং ণিতি তে 'পরে। 

সুভগাদেস্ত ঘয়ো দয়ো? সুপঞ্চালাদেস্ত অন্তস্য দস্য। 
ভগান্ত। সিন্ধৃন্ত। জঙ্গলান্ত। ধেবন্ত। বলজান্ত। হদন্ত। বধ্যোগ। 

অগারধেনু । 'খতকুন্ত। পরস্ত্রী। ইহলোক। সর্বলোক। পরলোক । 

প্রয়োগ । অসিহত্যা। চতুর্বিদ্যা। কুরুপঞ্চাল। অধিদেব। অধিভূত। 

ফ্ট্যে রাজপুরুষ। সর্বপুরুষ। সর্ধভূমি। অন্তরহতৎ। অনুশতিফষ। 

অনুংবৎসর। অসন্যহেতি। অস্তহত্য। কুরুকত। পুষ্ষরসদূ। ন্ুত্রনড়। 

অভিগম। অনুহোড়। অঙ্গারবেগু। অনুহরৎ। সুখশয়ন। পরদার। 

প্রাঙ্গেশেবর্তমান নগরশব্বান্তঃ পুগ্ুনগর শুক্ষনগরাদিঃ। ইন্ত্রান্তং খাদিবর্ 

ণাস্তঞ্চ বর্জযিত্ব। চস্টুব্াঃ। অগ্নিমরুত্ঞতৃতয়ঃ। য়ে প্রবহনঃ ক্ষেয়া- 

স্তোপি প্রবহণঃ। অর্দপৃর্বকমকারে তরাদ্যচ কপধিমাণমদ্ধত্রে ণমদ্ধিকুড়বাদি। 

নএ, পূর্বের শুচি-ক্ষেত্রজ্ঞ-কুশল-নিপুণাঃ। স্থভগাদৌ পাঠযাঃ।, সুভগাদিবা' 

কৃতিগণঃ | (১) 
শি 

১। ভগান্তঃ মুভগভূর্ভগাদিঃ । সিন্ধন্ত; সক্তসিন্ু ইত্যাদি: | সাক্ত,সৈগ্ধবনূ। 

জঙ্গলান্তঃ কুরুজঙ্গলাদিঃ। কৌরুজাঙ্গলম্। ধের বিশ্বধেনবাদিঃ। বৈশ্ইধৈনবমূ। বলজান্তঃ। 

সবর্ণবলজাদিঃ। সৌবর্ণবালজঃ। হৃদস্তঃ সুহৃদ দুহরদাদিঃ | সৌহার্দম। দৌহার্দিম্। 

জঙ্গলধেন্ুবলজাস্তানাং হৃদস্তেষু সুস্থচ্ছব্দস্যচ সুভগাদৌ বৈকপ্পিক? পাঠো বক্তবাঃ। তেন 

কৌরুজঙ্গলম। বৈশ্বধেনবম্। লৌবর্ণবলজঃ। মৌহৃদাম। নৌহ্বদমিত্যেবংরূপতাপি 

সিধ্যতি। ঞ্োোে রাজপুকযইতি। রাজপৌরুষ্যম। ফটো ইতি কিম্। রাজপুকষস্যাপত্যাং 

রুরু পূরুষায়ণিঃ । প্রাঙ্গেশইতি। দেশাস্তরে মাতৃৎ। তেন 'উদগগেশে মদ্রনগবং তত্রভবং 

মাদ্রনগরমূ। চন্থদেবতা ইতি । আগ্রিষারুতম্। বোদেবতা দন্দঃ সুক্তসন্বদ্ধী হরিঃসম্বন্ধী বা 

তত্রৈবাঁয়ং বিধি স্তেন স্বন্দবিশাখো দেবতে অন্গা স্কান্দবিণাখঃ। ক্রাঙ্গপ্রজাপত্যইত্যাদি। 

উন্দাস্তবর্জনাৎ সৌমেন্্র ইত্যাদৌ নপ্যাৎ। খাদিবরুণান্তবঞজনাৎ এন্দ্রাবকণম্ মেত্রাবরুণ 

মিত্যাদৌ দীর্ঘপর্ববকতবান্মাতৃৎ। াঁদীতি করণাঁৎ আগ্রিবাকগা মনডহীমালতেতেতি। উি প্রি 

মত্যুবৈঞণবে ইত্যানেন অগ্নিশবস্থানে ডেবিধানাং বকণশব্দস্য ন দীঘপূর্ববকতবম্ এক্রাবরুণং 

মৈত্রাবরূণ মিত্যাদৌতু অগ্নিশব স্থানে ডাকবণাৎ দীঘপর্্বক ্বমূ। 
ফেয়ে প্রবহণইতি । ফেয়এব নাস্ত্রেত্যর্থঃ। প্রবহণস্যপত্যং প্রাবাহণেরঃ। কেয়ে 

পরতঃ প্রবহণস্য স্থপঞ্চালাদাবপি পাঠাৎ উত্তবপদমাত্রবৃদ্ধিরপি। তেন প্রবাহনেয়ইত্যপি। 

ফেেযাস্তইতি । ফেয়ান্তপ্রবতণসা ষশ্মিন্ কম্মিং শ্চিৎ ণিতি তদ্ধিতে পরে বৃদ্ধি রিত্যর্থ:। যদ্যপি 

আপা পাশপাশ
ি পাপ জপ সো িশীী 3 টি 



১৫৮ বৃহন্মুপ্ধীবোধব্যাকরণমৃ । 

ুসর্ঝার্ধাদিজনপদাঃ সুগ্াল সর্বপঞ্চাল অরগঞ্চালাঃ। দিগাদামন্্র- 

জনপদা: পূর্বপঞ্চাল দক্ষিণপঞ্চাল উত্তরপঞ্চাল গ্রভৃতয়ঃ। প্রাচাদেশীধানি 
দিকৃপূর্বগ্রামনগরাণি পূর্বেষুকামশুূমী অপরেষুকামশমী পূর্বকৃষ্ণমৃত্তিক অপর- 
কৃষ্ণমূত্তিক পূর্বপাটলিপুর অপরপাটলিপুত্র পূর্ববকন্তকুজ ,অপরকন্যকুজ- 

প্রভৃতীনি। অবয়ধপূর্বা খতবঃ পুর্ববর্যা! অপরবর্ধা ূরবহ্ম্ত অপরহেমস্তা- 

দয়ঃ। সঙ্যাপূর্বসংবৎসর: | দ্বিমংবৎসর ব্রিসংবতসরাদিঃ | সঙ্যাপূর্বসঙ্থাঃ 

দ্বিষ্টি দ্বিমপ্তত্যাদয়১। সঙ্যাপুর্বমশানপরিমাণমসংজ্ঞাযাম.। দ্বিকুডব 
দিশ্ববর্ণাদি। সঞ্ঘাপূর্বকুলিজস্যাপাত্রনগ্রহণমিতি কেচিৎ। সঙ্ঘাপুরবর্ব- 
মভবিষ্যতি তে। দিবর্ষ ত্রিবর্াদি। প্রোষ্ঠপদ| ভাদ্রপদা জাতে ত্যে। 
প্রবহণঃ ফেঁয়ে। ফ্েেয়ান্তোপি প্রবহণঃ | অর্দপূর্ব্চমকারেতরাদ্যচ ক- 

পরিমাণম্। অর্দদ্রোণমর্ধকুড়বাদি। নঞএ্পুর্ববা ঈশ্বর-গুচি-ক্ষেত্রজ্ঞ-কুশল- 
নিপুণাঃ। নঞ্পুর্ব যথাতথ যথাপুর শবোৌ বা। এতে সুপঞ্চালাদয়ঃ। আকৃতি 

গণোহয়ম্ (১) 

ফে়ান্তপ্রবহণস্য উভয়পদুবৃদ্ধো ণিৎ প্রত্যয়ান্তরে পবতো। বৃদ্ধিপ্রযোজনং নাস্তি তথাপি সুপঞ্চা- 

লািপাঠসামর্থয|ৎ যত্র ফ্েয়ে পরত উত্তরপদমাত্রবদ্ধা| প্রবাহণেয় ইতিকপং তত প্রবাহণেয় 

সাপতাং প্রাবাহণেয়িরিতাদৌ  পূর্ববপদবদ্ধার্থ, তদুপাদনৈম। 'ফেয়ান্তপ্রবহণদ্যাপি 

হুপঞ্চালাদৌ পাঁঠাৎ তরাপি প্রবাহণেয়িঃ প্রবাহণেয়কমিত্যা্দিকপসিদ্ধি। 

অদ্ধপূর্বকেতি। অদ্ধকুডবেন জ্রীতমার্ধীকৌড়বিকমূ। শর্দাদ্রোণিকম্। অকারেতরা- 

দ্াচকেতি কিম্। আর্দপ্রস্থিকম। আধ্ধকংসিকঃ। অত্র প্রস্থাদি শবহ্য আদ্যচো 

অকাররূপতা ন্নাদাচোবৃদ্ধিঃ। অর্ধকুড়বাদি শব্দেতু কুড়ব।দিশব্দস্য আদ্যচ উকাররূপতয়া 

অকারেতরাদ্যচকতেনাদাচেবৃদ্ধিঃ। নঞপূর্বেতি । আনৈশ্বধাম। আশৌচম্। আক্ষ্যৈজ্ঞাম। 

অকৌশলম্। আনৈপুণম্। অর্দপূর্বকপরিমাণন্ায নঞ্পুর্কেরাদেন্চ সুপঞ্চালাদাবপি 

পাঁঠাং অর্দকৌডবিকম্।, অর্ধদ্রোণিকম্। অনৈশ্ব্যম। অশৌচম্। অক্ষ্যোন্তাম্। 

অকৌশলম্। অনৈপুণ মিতোবং রূপতীপি। 

১। দিগাদীতি। দিশবাচকপূর্বপদেতার্থঃ।  পুর্বপাঞ্চালকঃ। অপরপাঞ্চীলকঃ। 

দক্ষিণপার্চধালকঃ। উত্তরপাঞ্চালকঃ। দিগারীতি কিম। পঞ্চালানাং পূর্ব ূর্্বপঞ্চল 

স্তত্রভব; পৌর্বপঞ্চালকঃ। আপবপঞ্চালকঃ। অমদ্রেতি কিম্। পৌর্ধমদ্রঃ॥। আপর. 

মর্জঃ। প্রাচাদেশীয়ানীতি। পুর্বেযুকামশম্যাং গ্রামে ভবঃ পুর্বষুকামশমঃ। পুর্ববকান্ণ' 

মৃত্বিকইত্যাদি। পূর্বস্মিন্ পাটলিপুরে নগরে ভবঃ পুর্ববপাটলিপু্বঃ। পুর্বস্মিন্ কম্কৃজে 

নগরে ভবঃ কৃর্বকাগ্কুজঃ। গ্রামগ্রহণেনৈব নগরগ্রহণে দিদ্ধে ভেদেনোপাদানং ম্বদ্ধভেদ 



তদ্ঘিতাদে অপত্যাধিকারঃ। ১৫৯ 

শিংশপা-দেবিকা- ী্ঘস- দিতযবাট্-শ্রেয়সামাৎ।১ 
শিংশপাদীনাং ব্রিগ্রসঙ্গে আদা: স্থানে আত স্যং পিতিতে পরে। শিংশ- 

পায়া অন্তরাপত্যং শাংশগায়নঃ। পূর্বশ্রিংশপানাম প্রাচাং গ্রীমন্তত্রভবঃ 

পূর্বশাংশপঃ | *দেবিকায়াং ক দাবিকমুদকম্। পূর্বদেবিক! নাম 
এপাশ শীশিপিপশশিপ্পাশিাশীশীশীশাশিশটিস্পি পপ ২০০ ০ 2২ 

প্তিপত্তযর্থম্। তথাহি ূর্দেধকাম শম্যাদয়; শব্দা দিগীচকপদলমভিব্যাহাবেণৈব গ্রামবিশেষ 

বাচকা নতু দিখ্বাচকপদমন্তরেণাপি। পূর্বপাটলিপুত্রাদৌতু দিগ্বাচকপদং বিনাঁপি উত্তরপদমেব 

নগরবিশেষবাচকম্। এবঞ পুর্ব্রদুকীমশম্যাদৌ গ্রামবাচিকপা সমুদীয়সা দিগ্বীচকপদোত্তর 

পদপ্য বৃদ্ধিঃ। পূর্ববপাটলিপু্াদৌতু দিগ্বাচকপদোত্তরনগরবাচকপদসা বৃদ্ধিরিতি বিশেষ 
প্রতিপত্তি;। অবয়বপুর্র্বা ইতি | তঁখাচ যদা বর্ধাণাং পূর্বং বর্মাণীমপরমিত্যাদ্যকদেশ 

সমানেন বর্ধাদীনাং ুর্ধী্পরাবয়বপ্রতীতি স্তদৈব পুর্বববাধিকং পুর্ববহৈমনম্ অপরবার্ধিকণ্ 

অপরহৈমনমিত্যাদি স্যাং।' যদাপুনঃ পূর্বাশ্ঠতাঃ বাস্তু কর্ণ ধারয়সমামেন অতীত- 

বর্ষ(দিপ্রতীতি স্তদা নেতি পিধ্যাতি। $ 

দ্বসংবতমরেতি। দ্বৌ সংবৎসরাবধীষ্টো ভৃতে। ভূতে। ভাশীব। দ্বিপাংবতমবিকঃ | ত্রিসাং- 
বৎসবিক ইত্যাদি । দ্বিষষ্টীতি। দ্বিষাষ্টিক। দ্বিসাপ্ততিক ইত্যাদি। অশানপরিমাণমিতি | 

দ্বৌকুডবৌ প্রযৌজনমসা দ্বিকৌড়বিকঃ। দ্বাভ্যাং স্থুবর্ণাত্য।ং *ক্রীতং দ্বিসৌবর্ণিকম্। 

অশাণেতি কিম্। দ্বাত্যাং শাণাভা।ং ক্রীতং দ্বৈশাণম। ত্রৈশাণম্। শুণো মাঁঘচতুষ্টঘম। 

অসংজ্ঞাযামিতিকিম্। পঞ্চ লোহিত্যঃ পরিমাণমস্য পাঞ্চলেহিতিকঃ। গঞ্চকপালানি 

পরিমাণমস্য পাঞ্চকপাঁলিকম্। লোহিতী রক্তি;। তদ্দিতান্তণ্চায়ং সমুদায়? সংজ্ঞ।। কুলিজ- 

গরিমাণস্যাপি নিষেধমতে দ্বে কুলিজে প্রযোজনমন্য দ্বৈকুলিজিক? | অভবিষ্যতীতি। দ্বিবর্ 

মধীষ্টে। ভূতে! তূতো বা দ্বিবাধিকঃ | ভ্রিবার্ষিকঃ। ভবিষ্যতি তু দ্বিবর্ষং ভাবী দ্বৈবর্ষিকঃ | 

ত্রৈবর্ধিকঃ। 

প্রোষ্ঠপদেতি। প্রোষ্ঠপদান্থ জাতঃ প্রোষ্ঠপাঁদঃ। ভাক্রপাদ;। ॥জাতইতি কিম্। য্দা। 

প্রোষ্ঠপদে! মেঘে৷ ধর্নীমভিবর্ভীতি। প্রোষ্ঠপদাস্থ ভবইতভ্যর্থ;| প্রবহণইতি | প্রবাহণেয়ঃ। 

অদ্য সুভগাঁদীবগি পাঠাৎ প্রাবাহণেয় ইত্যপি। ফোয়ান্তেপীতি। প্রবাহণেয়দ্যাপত্যং 

প্রবাহণেয়িঃ। অন্যাপি সভগাদো পাঠ প্রাবাহণেয়ি রিত্যপি। 

অর্দপূর্র্ণক মিতি। অর্দাকৌডবিকমিতদি । অকারেতবেতযদি বিম্। অর্দপ্রস্থিক 

সিত্যদি। 

নঞ পুর্বা ইতি । অনৈথ্র্ধ্যমিত্যাদি | 

নঞ পুর্ব ষথাতথ বথাপুব শবয়ো বা করণাৎ অয়াথতথ্য্ অযাথা পূর্যামিতাস্তাগঃ 

মাত্ব্দ্ধিঃ | পক্ষে আযথাতথ্যম্ আঘথাপূর্যা মিত্যাদ্যপদস্ৈব বৃদ্ধি সামান্য হুবাও। 



১৬০ বৃছম্ুপ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

প্রাচাং গ্রাম স্তত্রভবঃ পৃর্বদাবিকঃ। দীর্ঘমত্রে তার দিত্যোহইদং 

দাত্যৌহম্। শ্রেয়সি ভবং শ্রায়সম্। 
বহীনরস্তৈৎ। ৮ ৃ 

বিগ্রসঙ্গে বহীনবস্তাদ্যচঃ স্থানে এঁকারঃ স্তাৎ ণিতি তে পরে। বহীনর- 

স্টাপত্যং বৈহীনরিঃ। 

কেকয়-মিত্রযু-প্রলয়ানাং যাদেরিন্। ৮ 

কেকয়াদীনাং যকারাৎ পুক্ববর্ণদ্য ইন্স্তাৎ পিতি তে পরে। ন ইৎ। 
কেকয়স্তাপত্যং কৈকেয়ঃ। মিত্রযুতাবেন শ্লাঘতে মৈত্রেয়িকয়া শ্লাঘতে । 

প্রলয়াদাগতং গ্রালেয়ম্। রী 

নোর্লোপোতে। তে হচ্যে। বাহোরপপ্ঠ্যৎ বাহবিঃ। 
উপবিন্দোরপত্াযু সউপবিন্দবিঃ। উড়্লোন্বোহ পতাযৃ। 

ওড়ুলোমিঃ ৷ অগ্নিশম্মণো। হপত্যম্ আগ্মিশন্িঃ | কৃষ্ণস্যাপত্যৎ 
কাষ্জিঃ। 

বাছু। উপবাহু। বিবাকু। শিবাকু। বটাকু। ভদ্রবর্খন্। অগ্নিশন্মন্। 

দেব্শর্মন। কশ্যপ। যুধিষ্টিব। অজুনি। রাম। কৃষ্ণ । প্রদায়। কেশব। 
শান্ব। গদ। দশরথ। অনভাহ্। পঞ্চন্। সপ্তন্। অষ্টন্। লক্ষণ। ক্ষেমধূর্ত। 

ইন্্রর্শন্। মায়। শরাবিন্। শঙ্খভেদিন্। স্থনামন্। কুনামন্। চটাকু। 

থন্পনর্দিন। নগরনর্দিন্। প্রকারনর্দিন। পুষ্করসদ্। অন্তরহৎ। অজীগর্ত। 
ড্রোগ। জীবন্ত ।পর্বত। অজধেন্ু। অজবন্থু। মগুক। উদ্নঞ্চ। চুড়া। বলাকা । 

নৃমিত্রা। ছুর্ষিত্রা। ভগলা। নগল| | ছগনা। ফ্রবকা। ধুবক1। জজ্ঘা। 

হিড়িত্বা(। মুষিকা। সবর্ণা। বেদ। ক্ষেমবৃদ্ধিন। উপবিনু। সেনাস্ত। 
লোমান্ত। শিরো হন্ত। উদস্কু। শ্বশুর। নায্্যেতৌ। কারুবাচিশব্। 

সডৃয়স্। অন্তস্। অমিতৌজন্। এষাং ব্রযাণাং সলোপঃ ফ্ৌ বক্তব্যঃ। 
অকৌপিকে শলস্ু। ব্যাস। বিশ্ব। নিযাদ। বরুড়। স্তধাতু। চাগাল। 
সম্রাজ। বাহ্বাদি রাকৃতিগণঃ। (১) 

্ষ 

১। বাহ ইত্যাদি। বাহ্বাদিগণে কেযাঞ্চিদপ্রাপ্তৌ পাঠু। আৰন্তানান্ত ঝিবাধক- 

বাঁধনার্থ:। কশ্যগম্য ত্রিষু পাঠাৎ কাশ্যপি; কাশ্যপেযঃ কাণ্যপশ্চ। যুধিষ্ঠিরাদিদিতয়স্য 



তদ্দিতপাদে অপত্যাধিকারঃ। ১৬১ 

যো-যুষ্ দানে, হঙ্গ-ব্যঙগ-ব্যড়-ব্যবহার-ব্যায়াম-ম্লাগত- 
'্বধ্বর-ণনঃ | ৪1৪1 ৩ 

আদ্যচঃ স্থানে জাতয়ো দান্তে' স্থিতয়ে। ধর্বয়োঃ ক্রমাদি- 
মুম স্তো মিতি তে পরে। নতু সঙ্গাদেঃ। 

বার-স্বর-ঃ-স্ব্তি-স্বাছুমবদু-ব্যক্ষল-শ্বঃ-শ্বন্-ক্ফ্যকত-স্ব-স্বাধ্যায়- 

্বগামৈকন্যোধানাৎ স্থাপদন্যাস্কোস্ত বা নতি শ্বাদেঃ। 
.. ৪1818 

দারাদের দ্বিতীয় স্াগ্রোধস্যচ যৌখুম স্যাৎ ণিতি তে পারে। 
শ্বাপদন্যক্কোন্ত বাঁ। নতু শ্বাদে রিকারাদুদী তে। বৈয়্খিঃ | 
সৌবশ্বিঃ। স্বঙ্গাদেত্ত। স্বাঙ্গিঃ | ব্যাঙ্গিঃ | ব্যাড়িঃ | 
ব্যাসাদে ওক ফৌৌ। ৪181 ৫ 

ব্যাস। বিশ্ব। নিযাদ। বরুড়। সুধাতি। চাঁগাঁল। ব্যাস্যাদঃ। 

কুঁরুবংশত্বাৎ রামাদি পঞ্চকণ্যু বুঝ্বিংশত্বাৎ শিবাদিষ্বাধনার্থঃ। দশরথস্যোভয়ত্র পাঠং 

দাশরথিঃ দাশরথম্চ। অনডূহশ্চোতরত্র পাঠাং আনডুহিঃ আনডূহশ্চ। লক্ষণস্য ইহ কুর্বাদো 
চ পাঠাৎ লাক্ষণিঃ লাক্ষপ্যশ্চ। পুফ্ষরসদৌহ পত্যম্ অন্তরহতোই পত্া মিতুভয়ন্্র হভগাদিতণ 

দুতয়পদব্দ্ধৌ পৌফ্ষরদাদি:। আত্তরহাতিঃ। দ্রোণাদিধ্রিকম্যোভয়ত্র গাঠাত দ্রোণিঃ 

দ্রৌণায়ণশ্চ। জৈবস্তিঃ জৈবস্তীয়নশ্চ। পার্কতিঃ পার্ববতায়নশ্চ। মণ্ুকদ্য ত্রিযু পাঠাং 

মাওুকিঃ মাওুকেয়ঃ। মাতুঁকশ্চ। উদীচোইপতাম্ উদক্চেঃ | মনীষাদিতাছুদর্চাদেশঃ। 

মুখিকাশবস্ত ইহ গৌধাদৌচ পাঠাৎ মৌধিকিঃ মৌধিকারশ্চ। সবর্ণায়া উভয়ত্র গাঠা 

সাবর্ণিঃ সাবর্মিকশ্চ। সেনাস্তানাঞ্চ উভয়ত্র পাঠাৎ হাবিষেণিঃ হারিষেণ্যশ্চ। শিরোইস্তানাং 

ফৌকৃতে শিরস: শীর্ষাদেশঃ। তেন সাহস্্রণীধিঃ হাত্তিশীধি রিত্যাদি। উদস্কো নাম কশ্চিৎ 

তদ্যাপতাম্ উদক্কিঃ। অন্তত প্রা্ধো, যৌগিকতচ্ছব্দনিষেধার্থঃ পাঠঃ। এবং শ্বাশুরিঃ | 

নায়ীতি কিম্।" ওস্কঃ শবশু্ধযঃ | কারুবাচিনামিহ কুর্ববাদৌচ পাঠাৎ তান্ত্ববায়িঃ তান্ত্বয্যশ্চ। 

নাঁপিতি: নাপিতাশ্চ। সুয়সোইপত্যং স়ুয়িং। ফৌ মলোপঃ। এবং আস্তিঃ। আমিতৌজি:। 

অকৌশিকে শলঙ্কোরপত্যাম্ শালস্কিঃ। কৌশিকে শীলঙ্কায়নঃ| ব্যাসাদীনাং ষীং ধষিবাচ- 

কতাৎ ফে প্রাপ্ডে ইহ পাঠ: ছিবিধানার্ঘঃ। ইহ গোত্রব।চিতেন ষে প্রসিক্ধান্তেযাং গোক্জ 

বাচিত, এবকি নাশ্যত্র। তেন বাহু নাম কশ্চিং তস্তাপতাং বাহবঃ। 

০২১ 



১৬২ বৃহন্মুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

বৈয়াসকিঃ। মৌধাতকিঃ | | 
আত্রেয়ঃ। ঘৌন্দেয়ঃ | 

অত্রাণ্ি মথ।। অত্রি। শুত্র। 'ধিউপুর। ব্রদ্ধষকুত। শতদ্বার। শতারর। 

শতাহার। শলাথ। শলাকা1। শালচল। ্র। শলাকান্ধ। লেখার । বিমাতৃ। 

বিধবা। ক্ককমা। বোহিণী। রুল্সিণী। দিশ্। শালুক। অন্রবস্তি। শকন্ধি। 

ককণাস। অণীব। প্রবহণ। ভরত। ভারত। মৃকণু। মবষ্ট,। মকষ্ট,। 
কর্পূর। ইতর। অন্ঠতর। আলীঢ়। সুদত্ত। স্চক্ষনূ। সুনামন। গোৌধা। 

কদ্র। তুদ। অবকাশ। কুমারিকা। কিশোরিকা। কুবেণিক। মাতৃম্বস্য। 

পিতৃত্বঙ্থ ৷ জিক্মাশিন। পরিধি। বাধুদত্ত। ককল। খটুর। অস্বিক। 

অশোক । শাকন্ধি। শুদ্ধপিঙ্গীলা। খড়ো মস্ত | অনুবৃষ্টিন। অর(তন্। হরীতিন্ | 

বলীবর্দিন্। বিগ্র্জ। বিতবঁচিং। বীজ। শ্বন্। অশ্মন্। অশন। অঞজির। 
কুকুর | বৃুঝি। কুরু। দিতি। অদ্দিতি। নিধি। কপি। স্থুরতি। অতিথি। 

গৃষ্ি। শুক। শুক্র গ্রহ। উগ্র। শবন। গোদন্ত। কুশাম্ব। সুদক্ষ। শকল। 
অশ্থিন। বিশবক্রান্দি।' মযূর। শ্যামলক্ষণৌ বাশিঠে। বিকর্ণকুমীতো কাশ্যপে। 

বডব শুক্রলে। ' চতুষ্পাদঃ ফিঃবক্ষেদস্তাদ্যচশ্চাত্র পঠ্যান্তে । মান্ধীবাচিনঃ 
স্ীত্যান্ত। দ্বচ শ্চ। আক্ৃতিগণো হয়ম্। (১) | 

১1 অত্রি শস্য ধযিবাচকভাং মেঃ ্াপ্তে পাঠঃ। অনস্তানাং পাঠ; ফিবাধনার্ঘঃ। 

আঁবীবস্তানা যব্ দ্ধানাং শলাকাদীনাং নদী মানুষীনংজ্ঞভেদন শিবাদিতাৎ ঞ্ে প্রান্তে পাঠ:। 

বিধবাশবস্যাবন্ততাৎ সিদ্ধেপি দুঃশীল(ভিধায়িতে, এবারবাধনার্থ; পাঠ; । অজবস্তি প্রতৃতয়ে। 

যেহত্র চতুপ্পাজ্জাতিবাচিন স্তেষামচতুগ্পাজ্জতি বাচিতেংপি ফোয়ার্থঃ পাঠ: প্রবহণ শবদসা 

সুভগাঁদি স্থপঞ্চলাদ্যোক্ডয়ত্র পাঠাঁৎ প্রাব।হণেয়ঃ প্রবাহণেয় ইতি দ্বৈরূপাম। গেধোশবন্য 

পাঠ এরারয়ো রনিতাত। সিদ্ধার্থ; । শ্টাম লক্ষ্মণ বাশিষ্ঠইতি। শ্যামেয়ঃ লাঙ্রণা; বাখিঃ। 

অন্র শ্বামযণু॥ লাক্ষণায়ণি: লাঙ্ষ্পণ্যঃ। বিকর্শকুণীতাবিতি | বৈকর্ণে; কৌধীতকেয়: 

কাশ্তপঃ। অন্তত্র বৈকণি;ঃ কৌশীতকি / বডবা শুক্রলইতি। বাডবেষ়ঃ গুক্রলঃ। অন্যত্র 

বাড়বঃ। চতুগ্পাদ ইতি। কমু প্রভৃতয়; শা! চতুপ্পাজ্জিতিবাচিনঃ। কিবর্জেদস্তাইতি | 

ভারেপ্পতাযং হারেয়;। বৈধেয়; | শাকেয়। ফিবর্ভনাৎ দাক্ষেরপতাং দাক্ষারনত | 

গ্লাক্ষায়ণঃ। দ্বাচাং গ্রহণ।ৎ মাবীচঃ সৌআতঃ। মানুষী বাচি ইতি। দতীবা অপত্যং 

দাত্রেয়।। গোপা! অপত্যং গৌপেবঃ। নদীমানুষীবাচিন।ং শিবাদিতাৎ ফে প্রান্তে 

তদপবানমিদম্। নদীবাচিনাত্্ & এব । তেন গোণা! গোদাররী তমা অপত্যং গৌণঃ | 
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গাঙ্গেয়ঃ। মাহেয়ঃ । যৌবতেম়ঃ। 5 

ওর্লোপোহকক্রপাত্োরেয়ে । ৪1 ৪ ৬ 
উবরণস্ত এয়ে পরে লোপঃ স্যানত্বনয়োঃ। কামগুলেয়ঃ। 

তযোস্ত কাদ্রবেয়ঃ | পাগুবেয়ঃ। 

খতে। মাতা-পতৃভ্যাং স্বস্থুঃ পরস্ত্রিয়া ইনেয়েতশ্চ । ৯ 

মাতৃপিতৃপূর্বকস্য স্বশ্ছশবম্য খতে! লোপঃ স্তাদেয়ে পরে পর শন 

দিন্যেন্ত ইতোপি। মাতৃঘসেযঃ। পিতৃঘসেয়ঃ। 
জর্রব। % ্ঃ 

ভ্রাশবস্ত ক্রবৃ সতাঁদয়ে পরে। ভ্রোবেয়ঃ। আরিতি কিম। শলাঁকাঁভ্রেষ;। 

লৈথাত্রেয়ঃ | ্ 

ইক্ষাকোরুতট্টে, | ১ 
ইঞ্ষাকোরকা রন্ত লোপঃ স্তাৎ টে। ধক্ষাক 
ক্রোষ্টোঃ ফ্ায়নে । % 

ক্রোষ্টোরুকারস্ত লোপ? স্তাৎ ফ্ায়নে। ত্রোক্টায়নঃ। 

শলঙ্কোঃ ফৌচ। ৮ 

শলক্কোরুকারস্ত লোপঃ স্তাৎ ফো ফাাঁষনেচ। শালক্ষিঃ। শালঙ্কাযনঃ | 

কল্যাণী-স্ৃতগা ছুর্ভগা-বন্ধকী-জরতী-বলী বাদী জেষ্টা কনিষ্ঠ 

মধ্যমা-পরস্ত্য হনুস্থষ্য হনুদৃষ্টি কুলটভ্যইনেয়ঃ। 
৪181৭ (১) 

ঙ 

১। অত্র জরতীস্থানে রজকী তিলিপিকরপ্রম।দকৃতঃ পাঠ; । কাশিক বৃত্তাদৌ গাণিনি 

ত্রে জরতীভ্যের পাঠাৎ। জিনেনবদ্ধি না জু ধাতে। রতৃপ্রত্যয়েন সাধিত হবাচ্চ । ইহ পরশ 

শব্দ: পরত শ্ীপরস্তরীতি ষঠীসমাসযুক্তঃ। পরস্্িয়া অপত্যং পারস্তেণেযঃ। পরভাঁযায়ামুৎ- 

পন্নইত্ার্থঃ॥ বিদাদি গণে ঘঃ পরস্ত্ীশব্ষঃ পঠাতে তত্র গরাচাসৌ স্ত্রীচেতীতি কর্পাধারদ:। 

তসোব স্থানে পরহাদেশঃ | পরস্থিয়। অপত্যং পারশবঃ। ত্াহ্মণাচ্ছ্দাযাং তেনৈবোটাযামূত' 

পন্নঃ। জাত্যন্তবত্বাৎ তস্তাঃ পরস্তীত,ম্। যা তী তিক্ষাথং কুলান্যটতি ইহ দাগ্র।হা। যাতু 

ব্যজিচারার্ঘং কুলাম্ঘটতি তন্তা; ুদ।গেধাত্য ইতি এরোনো গ্ত)২ | 



১৬৪ ৃহম্ম্ঠাবোধব্যাকরণু। 

ভ্যঃ ফেযস্য ইনেয়ঃ স্যাৎ। সৌতাগিনেষঃ। দৌর্ভা- 
গিনেয়ঃ | পারস্ৈণৈয়ঃ। 

ক্ষুদ্র! গোধাভ্যো বৈরারৌ। ৪1 ৪1 ৮ 

নাটেরঃ। নাটেয়ঃ। গৌধেরঃ | গৌধারঃ। গৌধেয়ঃ। 
কুদ্রাঃ শীলকুলহীনা অঙ্গহীনাশ্চ। নটা-কুলটা-দাসী-কানা-কুজাদযঃ। 

গোঁধাদিঃ গোধা। জড়। মুগ । পও্ড। মুষিকা। কাক্যাদিঃ। 
অত্র ক্ষুদ্রাত্য এরো৷ বা। গোধাদিষু গোধায়া এরারৌ বা। জড়াঁদিভ 

আরত্রবেতিবাশব ব্যবস্থাপ্যম্। * : 
জড়স্যাপত্যং জাড়ারঃ। পওস্যাপত্যং পাণ্ডার2। 

চটকাত্যা মৈরো লুক্ত স্তরিয়াম্। ৮ 
চটকায়! শ্চটকাচ্চ ফে়্স্য এরঃ স্যাৎ। ভ্ত্যপত্যেতু তস্য লুক্স্যাৎ। 

অতএব চটকাৎ ফেযঃ। চটকায়া শ্টটকস্য বা অপত্যং চাটকৈর, | স্তিযাস্ত 

চটকায়! শ্চটকণ্য বা স্ত্্য পত্যং চটকা। 

গাগ্যঃ। বাৎস্যঃ। জামদগ্ন্যঃ। পারাশর্ধ্যঃ | 
গর্থ। বদ আকৃতি । রেত। ব্যাত্রপাৎ। অবট। শঠ। চমন। মনস। 

অজ। অগ্নিবেশ। জবমান। ধনপ্য়। বৃক্ষ বিশ্বাবস্থ। শঙ্খ । ধৃূম। বর্ধিন্। 

পুলস্তি। বিলন্তি। সংকৃতি। বিদভৃৎ। প্রাচীনযোগ। ইন্ত্রহ। দেবহ্। 
লোহিত। অসে বাজ। (১) বিপ্রে মধু। কৌশিকে বন্র।'আঙ্গিরমে কপি। তত্র 

বোধ। তত্র বতও। মন্ত। জিগীফু। গুহলু। কথক। তণড। কত। কষ। 
শংদিত। কদ্রু। ইন্দ্র। মণারী। মন। হৃু। তত্ত। মণ্ডু। শহু। মন্ত। পিঙু। 

গুলু। রুক্ষ। তুরক্ষ। যজ্ঞ । অলিগু। শকল। কণ্। বণ। অগন্তি। 
বিরোহিত। গণ। একলু। পিশ্পল্। ক্ষণ । তগ্ডিল। শগ্ডিল। চিকিত। 

চিকিৎসিত। দ্ত। তিতিক্ষ। ভিষজ্। গোকক্ষ। কচুলৃক। মুষল। ভিষুজ। 
স্থণ। উন্ৃক। জাত। মান্ত্রত। অশ্মরথ। গোলুন্দ। কুণ্ডিন। অনডুহ। 
যজ্ঞবন্ধ। পর্ণবন্ধ। পরাশর। জতুকর্ণ। শর্করাক্ষ। পৃতিমাষ। পিঙ্গল। মুদগল। 
বৃহদগ্ন। অগন্ত্য। কুটীভূৎ্। জমদগ্নি। বৃষগণ। রহ্গণ। সংহিত। অররক। 
তড়িত। ভগ্ডিত। স্থলোভিন্। উক্র্থ। বামরম। গর্গাদিরয় মাক তিগণঃ। 
১ অনে অদমাসে। 
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ওদৌতোহজ্বত-ইদ্বক্যড্যাঃ। ৪।৪। ৯ 
ওদৌভ্যাৎ পরত্তমহজ্ঞঃ কৃৎসং বশ যঃ ক্যঙ্যোৌচ অন্তৎ- 

স্তাৎ। বাত্রব্যঃ। 
নাভাযনঃ | গার্গ্যাষণঃ। দাক্ষায়ণী। 

নডাদিত্ব। নড়। অশ্ব। অশন্। শঙ্খ । বিদ। পুট। রোহিণ। থভুর। 

থরপ। ভড়িল। ভড়ল। ভঙ্তি। ভগ্ডিত। ভড়িত। গ্রকৃতি। রামোদ। 

ক্ষত্রী। অনুগ্রীব। কাশ। কাণ কোশল। গোলাক্ষ। (১) অর্ক। ম্বন। 

ধবন। পদ। কুল। শ্রবিষ্ঠা।*ধরিত্রিন্। গোমিন্। শ্তাম। ধূম। ধূম। বাগ্িন্। 

বিশ্বানর। কুট। ভ্ত্ুল। খড়। গ্রীম্ম। অর্থ। বিশ্ব। বিশম্প। বিশাল। 

গিরি। চপল। চুপ । দাসক। বৈণ্য। বাপ্য। অীডুহ। অভুন। শূদ্রক। 

নুমন্স্। ওজম্। হংসক। আতপ। কির। খির। থদির। চর। মুগ্জ। 

ইতিক। ইতিশ। উপক। নমক। পঞ্চন্। সপ্তন্। রাজব্য। তিক। গ্রাণ। 

নর। শায়ক। দ্রাস। মিত্র। দ্বীপ। পিঙ্গল। পিঞ্জর| কিস্কর। কাতর। 

কাথল। কাশ্ত। কাব্য। অজ। অমুষ্য। অমিত্র। লিগু।*চিত্র। কুমার। 

লোহ। দুর্গ । স্তম্ভ । শিংশপা। অগ্র। তৃণ। শকট। শলভ। মিমত। খচ্। 

জন। ইন্ত্র। জলন্ধর। যুগন্ধর। চমসিন্। দ্ডিন্। হস্তিন। পঞ্চান। চমস। 

সুকৃত্য। স্থিরক। ব্রাহ্মণ। চরক। বদর। অশ্বল। কামুক। ব্রহ্গদত্ | 

উড়ম্বর। শোগ। অলোহ। মণ্ডগ। ক্রো্ট। শলঙ্ক। অকশ্মল। দ্রৌণ। 

নীবন্ত। পর্বত। দণ্ড । আত্রেয়ে শপ । তত্র ভরদ্াজ। ভারদ্বাজে। আত্রেয়। 

পুংসি জাত। খধাবগ্নিশর্শন্। বিপ্রে ক । বাশিষ্ঠে বণ। ত্রেগর্তে তর্গ। 

ভার্মবে শরদ্রৎ। বাৎন্যে শুনক। আগ্রায়ণে দর্ভ। অকৌশিকে শলম্কু। 

গোত্রফ্যান্ত । গোত্রষ্ন্ত। ট্রান্তহরিতাদি। আক্কৃতিগণঃ। হরিতাদি 

বিদাদ্যন্তর্গণঃ। 

পৈতৃত্বস্রীষঃ। মাতৃমৃত্রীয়ঃ। 

পিতৃত্বস্থ। মাতৃশ্বন্থ। স্ব ভ্রাত। কুৎসায়াং গায়ন্তন্ত সৌবীরগোত্রম্ 

পিতৃত্বত্রাদিঃ ৷ 

১। গৌঁলস্ক্য । ইতি পাঠাস্তরম্। 

মি 

ঞ 



১৬৬ হনুপ্ধবোধব্যাকরণমু। 
অত্র শ্বস্থ ভ্রাতৃভ্যা নায়ন্যন্তুদৌবীরগো ত্রাচ্চাণিদিতিবক্তবাম্। ১ 

স্বসুরণিত্বাক ব্রিঃ। ভ্রাতুরণিত্বাৎ পুংবৎ। এবং সৌবীরগৌত্রাচ্চ। 
স্বীয়; ভ্রাত্রীয়ঃ | ভ্রাত্রীয়ভার্যযঃ'। যমুনাস্যাপত্যম্ যামুন্দায়নিঃ। তন্তাপত্যং 

যামুন্দায়নীযঃ। রেবত্যাদিপাঠাৎ যামুন্দায়ণিক:। সৌধাঁমায়নীর্। সৌধামায়- 
নিকঃ। ৰাঞ্চণয়নীয়ঃ বাষ্তষণিকঃ। 

' বরৈবতিকঃ। আশ্বিপালিকঃ। 
রেবতী । অশ্বপালী। দ্বারপালী। মণিপালী। বৃকবঞ্চিন। বৃকগ্রাহ। 

কর্ণগ্রাহ। দণ্গ্রাহ। কুকুটাক্ষ। বৃকবন্ধু। চাক্ষ্গ্রাহ। ককুদাক্ষ। সবর্ণা। 

রেবত্যাদিঃ। গার্গীত্যাদি গোত্রস্্ী, ভাঁগবিষ্তিতারণবিন্মবআকশাপেরপ্রত্ৃতি 
বৃদ্ধমংজ্ঞক: মীবীরগোত্রমূ « যামুন্দায়নিগ্রতৃতি নায়নাস্রদীনীরগোত্রথ, কুত- 

সায়াং গম্যমানায়াং রেবনা।দৌ পঠিতব্যম। (১) 

যাদবৎ। আঙ্গিরসঃ | 

মন্বর্জান্বশ্মোক্ষদ্যেনো হনে! শ্ধ্বাত্মনোহপত্যঞ্চে 
বিকারষ্ণা হভাবকর্মষে ঈনে ন নলোপঃ | ৪। ৪1 ১০ 

মনবর্জস্যানে। বশ্মণ উক্ষঃ ম্যাংগরস্যেনশ্চাপত্য্জে 

অনো৷ বিকারার্থবর্জে্গ ফেক ভাবকর্ম্ার্থ বর্জেদ যে চ অধ্বাত্সনো 
রীনে নলোপা নস্তাৎ। 

যাস্বনঃ। ভাদ্বন্মণঃ | ওক্ষঃ | চাক্রিণঃ। 
্রহ্ষণো ইপতাষ্জে জাতৌ । ৮ 
্রহ্ষণো হপত্যঞ্চে নলোপো নন্তাৎ জাতৌ। ব্রহ্গণো ইপত্যং ত্রাহ্মণো 

জাতি: । অপত্যঞ্৫ইতি কিম্। ত্রাঙ্মী ওষধি জাতি: । জাতাবিতি কিম্। 

ব্রাঙ্মং হবিঃ। 

পণি-গণি-গাথি-কেশি-বিদথিনো। বাতু হিতনাক্ঃ। ১ 
সপ তা 

১। গোত্রপ্রতৃত্যপত্যং গোত্রং তথা তৃতা যা স্ত্রী সাগোত্সত্রী। অতউক্তং গার্গীতাদি। 

তথাচ গ্গ্যা অপতাং গাগিকঃ। পিতুরসম্িজ্ানে মাত্রা! ব্যপদেশো অপত্যন্ত বুৎসা। 
শিখাদিত.াও থে গার্সেহপি। 



তদ্ধিতপ|দে অপত্যাধিকারঃ। ১৬৭. 

এষামপত্যফে। নলোপে। ন্ম্যাৎ। হিতনায়স্ত বা গণিনো! হুপত্যম্ 

পণিনঃ ! গাণিনঃ। গাথিনঃ। কৈশিনঃ। বৈদখিন: । হিতনায়়োহ পত্যম্ 

হৈতনামনঃ হৈতনামঃ। 

ইনো৷ হকল!প্যাদেরনপত্যে । ৯ 

ইনো নস্য লোগো নস্তাদনপত্যঞ্জে পরে। নতু কলাপ্যাদেঃ। অখ্থিন 
ইদং শ্রাগ্থিনমূ। অপত্য ফেে তু মৈধাবঃ। কলাপ্যাদেত্ত কলাপিন ইদং 
কালাপম্। * 

কলাপিন্। পীঠসর্পিন্। কুখুমিন্। তৈতিলিন্। জাজলিন্। লাঙ্গলিন্। 

সত্রক্গচারিন্। শিখগ্ডিন। শিলালিন্। কলাপ্যাদিঃ। 

কর্ধ-চর্ণে। রতাট্ছীল্য-কোযয়োঃ। ৯ 

কর্মণস্তাচ্ছীল্যভিয়ে চম্দ্ণঃ কোষভিন্নে অর্থে নঠোপো নম্তাদনপত্াঞ্চে। 

কর্ণ ইদং কাম্মণমূ। চার্মমূ। অতাচ্ছীগ্যকোষয়ে রিতিকিমূ। কার্মঃ 
কর্মমশীলঃ। চার্্ঃ কোষঃ | 

দগ্ডি-হস্তিনোঃ যনে জিক্মশি-বাঁসিনো! স্বেয়ায়নো: 1 ৮. 
দ্ডিনে। হস্তিনশ্চ ফায়নে জিক্গাশি বাসিনোস্ত ক্রমাৎ ফ্েধায়স্তো নলো- 

পো নস্তাৎ। দণ্ডিনোইপত্যং দািনায়নঃ | হাত্তিনায়নঃ। জৈদ্মাশিনেয়ঃ। 

বাসিনাযনিঃ। 

ফিকেহ্থর্বণঃ | ১ 

অথর্ধণঃ ফিকে পরে নলোপো! নস্তাঙ। অর্বণ। কতো গ্রন্থ অথর্ব | 

তমধীতে বেত্তিবা আখর্বণিকঃ | 

শৈবঃ। বাশিষ্ঠঃ। 
শিব। তক্ষন। গঙ্গা । বিপাশা । কুধ1। কোকিলা। প্রোষ্ঠ। চণ্ড। 

বতগু। পিষ্ট । হেহয়। মযুর। খঙ্ভুরক্ষরণ। ময়ুরকর্ণ। তৃণকর্ণ। সন্ধি। মুনি। 

ভূর্রি। কুঠার। অভিমান । অভিন্নান। ককুতস্থ। সুপিষ্ট। খষ্টিষেণ। যস্ক। 
লহা। ভূমি। ইলা। সপড়ী। জ্রঘ। জরৎকারু। প্রোঠিক। কুস্ত। জন্ত। 
কহোড়। কোহড়। থঞ্জন। ককুভ। বোধ। শীল। পীবর। তৃণ। কর্ণ। 

ক্ষীরদ্রদ। জলন্রদ। সুরোহিকা। গণ। কহুষ। পরিল। পরিষিক। শোফিন্। 
গু 

ও 



১৬৮ বৃহম্মপ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

জটিলিক। গোফিলিকা। রুধিরক.| মঞ্জীরক। খ্মার। পঞ্চারক। বৃষ্িক। 
খঞ্জালক। রেখ। লেখ। আলেখ। বর্তল। পিটাক। পিটক। চিপিটক। 
তৃক্ষাক। নভাক। উর্ণনাত। উৎকেয়া। বর্তনাক্গ। বর্তন। দশরথ। কন্া। 
ত্রিবেণী। ত্রিবণ। বিশ্রবগ। রবণ। মনু। মওুক। খদুরক। পিরোহিতিকা। 
লোহিতিকা। উৎক্ষিপ1। আর্ধশ্বেতা। লক্ষ। ত্বক্ষ। ভর্লনন। অয়স্থণ। 
বিরূপাক্ষ। তারদ্বাজে শ্তর্গ। আত্রেয়ে চ্ছগল। বাতদ্যে বিকর্ণ। শিবাদিঃ 

ধষিবাচকাঃ কুরুবৃষান্ধক বংশোস্তবা! অবৃদ্ধ নদীমানুষীসংজ্ঞকাশ্চাত্র পাঠ্যাঃ। 
আকৃতি গণোহয়ম্। 

সঙ্থ্যা সংভদ্রান্মাতুঙরঃ ষেে। ৪1:81 ১১ 

দৈমাতৃরঃ | /ণ 
নন্ পুংস্ত্রিয়োঃ1:৪। ৪1 ১২ 
পৌহনঃ | সত । 

কন্তায়াঃ কৃণীনঃ। ৯ 

কন্তাশবদ্য কর্নীনঃ স্যাৎ ঝ্ে পরে । কানীনঃ। 
পরস্ত্রী পরশ ছে | + (১) ূ 

পরস্ত্রী শব্দপ্য পরণ্ুঃ স্যাৎ টে পরে। পরক্ত্িবা অপত্যং পারশরঃ। 

কুগ্ঠাদে াঁয়ন্যো হস্ত্রীব্বে হপত্যে | ৪1 ৪ ১৩ 
কুগ্তাদেরপত্যার্থে ণায়ন্যঃ স্যানতত্র স্ত্িষাৎ নচঝে। 

কোর্জীয়ন্যঃ | ব্রাধায়ন্যঃ | স্ত্রীব্বেতু কৌগ্ায়নী। কোন্তায়নাঃ। 
কুগ্তাদিত্ত। কুঞ্জ। ব্রু। লোমন্। ভম্মন্। শঙ্খ। শঠ। গণ। শাক। 

শুত্রা। পিপাশা। শু । স্বস্ত। স্বন্ধ। ইত্যাদি; । 
উৎসাদেষ্টঃ % (২) 
উৎসাদেষ্টঃ ন্যাদপত্যে। উত্মন্তাপত্যাম্ ওতমঃ| ওদপানঃ।' 

১। ইহ পরম্তীশবেন হীনজাতীয়ন্্ীগ্রহণমূ। তেন দ্বিজজতেঃ শূদ্রাপুত্রঃ পারশবঃ। 
পরভীরয্যার্থকতেতু পারক্ত্রৈণেয়)। 

২। উৎসেতি। পৃথক যোগাদস্্ীব্বইতি নানুবর্তৃতে | 



তদ্ধিতপাদে অপত্যাধিকারঃ। ১৬৯ 

উৎস। উদ্পান। বিবীব। ধিনোদ। মহানদ। মহানস | মহ্াগ্রাণ। 

চকগ। অসে বন্ধয়। ধেনু। পৃথিবী । পঙিক্তি। জগতী। ত্রিষ্টপ্। অনুষ্ভূ। 

[নপদে ভরত । উশীনর। অবৃক্ধে বাচ্যে গ্রীষ্ম । পীলু। কুল। দেশে বাচ্যে 

দস্থান। অংশ্েেবাচ্যে বৃষৎ। ভল্লকীর। রথন্তর। মধানিন। বুহৎ। মহৎ। 

ত্্ত। কুরু। পঞ্চাল। ইন্ত্রাবসান। উষ্চিহ। ককুভ্। সুবর্ণ। দেব! 

সাদিরাকৃতিগণঃ। (৯) 

বিদাদে গোত্রে হনৃযেস্থানন্ত্য্যে। ৯ 

বিদাদে গোৌত্রা পশ্যার্থে টুঃ স্যাৎ। তত্রগণে যো নৃবিবাচক স্থপ্মানূনন্তব| 

তাএব। বিদপ্য গোত্রাপতাইবৈদঃ| দ্ব্িষং বৈদী। টিক্বাদীপ। পুরস্তাহ 
স্তরাপত্যং পৌত্রঃ | ১,দৌহিত্রঃ। পৌনর্ভবঃ | 

বিদ্দ। উর্ব। কশ্যপ। কুশিক। ভরদ্বজ। উপধন্থা। কিলাত। কিন্দভ। 

বশ্বানর। খষ্টিষেণ। খতভাগ। হর্যশ্ব। গ্রিক । অপস্তত্ব। কৃচবার। 

হাকুল। শরদ্বং। শুনক। ধেনু। গোপবন। শিগ্র। বিশু। ভাজন। 

মশ্ব। অবতান। শ্যমাক। শ্তাপণ। হরিত। কিন্দাম। বহাক। অর্কমৃষ। 

ধ্যোগ। বিষুবুদ্ধ । প্রতিবোধ | রখীতর। রথন্তর। গরিষ্টির। মঠর। 
নযাদ। সুদাকু। পৃদ্াাকুঃ। পুত্র । ছুহিত্ব। পুনর্ভু। ননান্দ। পরস্ত্রী। 

বদাদি রাকৃতিগণঃ । 

্রাতুর্বো। মনোঃ ম্য-নণৌ | ৮ 
্রাতুর্বযঃ স্যাদপত্যে ৷ মনোস্ত স্য-সণে। ভ্রাতুবপতাং ভ্রাতিবাঃ। মন্ধুষ্যুঃ 

নথষঃ | শিবাদিত্বান্মানবোপি। 

দাদেরীনোহ্দাদের্সেন-ণেয়কাঃ কুলাৎ। * 

দপূর্র্বাৎ কুলাদীনঃ অদাদেস্্ব যঈন ণেয়ক এতে স্থ্যরপত্যে। গইৎ। 

মাঢাকুলীনঃ। শ্রোত্রিয়কুণীনঃ। অদাদেন্ত কুপাঃ। কুলীনঃ। কৌলেয়কঃ। 

'ধদূনং ঝুলং ৰহুকুলং তন্যাপতাং বহুকুপাঃ | বহুকুলীনঃ। বানুকুলেয়কঃ। 
চি 

১। অসে অসমাসে। তেন বন্ধযন্তাপত্যং বাস্কয়।। অসে ইতি কিমূ। গৌরক্ঘ্তা- 

তাং গৌরস্কধিঃ | এবং গরগাদিগণে অনে বাজ ইতাবাপি। তেন বাজস্তাপতাং বাজ্য:। 

মাসেতু সৌবাজি;। অসেইতি সমান নিষেধাদস্ভেঘাং সমাঁদেপি স্তাদিতি হৃচিতাম। 

ন্শকোহত্রচ্ছন্দোহর্থঃ।॥ বুষৎ শব্স্য অংশে বাচ্যে টুঃ বার্ধদঃ | অনশেড় ফঃ বার্ধদঃ। 

২২৪ 



১৭৪ রহম্যুগ্ধবোধব্যাকরণম্। 

র্মত্থ্যাং ণেযক-নীনৌ বা। ৯ 

আত্যাং পরাৎ কুলাং ণেরক-গীনৌ ক্রমান্বা সাতামপত্যে | ণইৎ। দৌদ্ছু 

লেয়কঃ। পক্ষে দপূর্বত্বাৎ দফুলীন্নঃ। অন্র্যাদিত্বাৎ দৌফুলেয়ৌপি। মাহা- 

কুলীনঃ | পক্ষে মহাকুলীনঃ। উৎসাদিত্বাৎ মহাকুলোপি। 

ক্ষত্রাদিয়োজাতৌ । ১৮ (১) 

ক্ষত্রশব্বাজ্জাতাবপত্তে ইয়ঃ স্যাৎ। ক্ষত্রির়ঃ জাতিঃ। জাতাবিতি কিম্। 

ক্ষাত্রিঃ। ৰ 

থামান্তাদে। লোমান্তাৎ ব্বেতু । * 

থামন্লিতান্তাদঃ স্যাদপত্যে। লোমাস্তাত্, বেবে। অশ্বথায্নোহপত্যম্ 

অশ্বখামঃ। উড়ুলোয়োই পত্যানি উডভুলোমাঃ | বে ইতি কিম্ ওুডুলোমিং। 

ওডুলোমী । 5৫ 

কুর্বাদে গৌ-রাজ-্বশুরাগ্টবৌ। ৯ 

কুর্বাদে প্যঃ স্যাদপত্যে গো-রাজ-শ্বশুরেভাস্ত্ বঃ। কোরব্যঃ। কৌরব্যো। 
কৌরবাঃ। লাক্ষণ্যঃ। কেশিশ্তা অপত্যং কৈশিগ্তঃ। (২) সায্াজাঃ ক্ষত্রিয় | 

অন্যত্র সাআাজিঃ। হারিবেণাঃ। তান্তবাঁধ্যঃ। নাপিত্যঃ। প্রাজাপত্যঃ। 

বৈশ্বপত্যঃ। পশ্বাদিপুর্বকন্ধেতু পাশ্ুপতঃ। জাগতগতঃ। গবাদেস্ত গব্যঃ। 

রাজন্যঃ। ক্ষত্রিয়ে ইভিধানম্।| অন্যত্র রাজনঃ। শ্বশ্তর্য্যঃ | 

কুরু। গর্গ। শকল। তক্ষন্। লক্ষণ। নম্কুব। অজমারক। রথকা। 

বাবদুক। কবি। মতি। বাচ। পিতৃমৎ। ইন্ত্রজীলি। ধান্থজি। দামোষ্টীবি। 

গণকারি। কৌশোরি। কপিঞ্রলাদি। কুট। শলাকা। সুর। এরক। 

অভ্র। দর্ভ। ভর্কা। কেশিনী। শূর্পণায়। শ্যাবনায়। শ্তাবরণ। শ্তাবপুত্র। 

সত্যঙ্কার। বড়তীকাব। শঙ্কা। শাক। পথিকারিন্। ইনপিণ্ী। মূল। 

শকদ্ু। কর্ত। হ্র্ভু। শাকিন্। যম। আদিত্য। অর্দিতি। দিতি। ক্ষত্রিয়ে 
628৮8 58228828 

ফটয়ে। ভেদেনোপাদানন্ত ফকান্তবার্ধদশন্দস্য সঙ্যে অর্থে বার্দকঃ। ট্যাস্তদ্য তু বার্ধদ- 

ইতিরাপভেদার্থম। সত্স্তইতি বতুপ্রতায়ান্তদ্য সচ্ছবদন্ত রূপমূ। মুন্যুক্তস্ত পাঠাৎ নুন্। 

তেন সত্তোই পত্যং সাতত্ত ইতি | 

১। ক্ষত্রাদিতি বানপত্যেতি উত্তর সুত্রে ব| গ্রহণ।ৎ বানুবৃত্তিনিবৃত্তিঃ | 

২। গণে কেখিনীতি নির্দেশ! ননপুংবস্তাব ইতি কাশিকা | 



তদ্ধিতপাদে অপত্যাধিকারঃ। ১৭১ 

সম্রাজ। সেনান্তশব্। বারুবাচী। (১) অগস্থাদিপুর্বকপতি। কুর্দি 
রাকৃতিগণঃ | 

পশ্বাদয়স্ত। পণ্ড । তাশ্ব। কুল। রাষ্রী। গর্থ। গণ। বাস্ত। ধন। বন্ু। 
বিদ্যা। শত। নব ক্ষেত্র। প্রাণ। পান্ট। গৃহ। ধন্ম! স্থান। যজ্ঞ। ধন্বন্। 

অধি। বদ্ধু। জগৎ। ইত্যাদয়ঃ। 

ফাণ্টান্বতি-মিমতাগ-গায়নী সৌবীরে । ৮ 

দৌবীরগোত্রাৎ ফান্টাহতে সিমতাচ্চ গ-ণাযনী স্যাতামপত্যে। 

ফাণ্টাহৃতেরপত্যং ফাণ্টাহৃতঃ_ ফাণ্টাজতাষনি: | মৈমতঃ। মৈমতায়নিঃ | 

মৌবীরইতি কিম্। ফাণ্টাম্বতায়নঃ | মৈমতারনঃ। নড়।দিত্বাৎ ষ্তায়নঃ। 

তিকাদে পায়নি বৃ্ঘাদে স্বস্য যম। % 

তিকাদে ণায়নিঃ সাদপত্যে। বুষাদেস্ত ণায়নে ধম। ণমাবিতো। 

তিকপ্যাপতাং তৈকায়নিঃ। গোরক্ষদাপত্যং গোরক্ষায়নিঃ। কার্ভপ্যাপত্যাং 

কার্তায়নিঃ। বুয়াদেস্ত বার্ধায়নিঃ। দাগব্যাযনিঃ।  কৌশন্যায়নিঃ। 

কার্শমাধ্যায়নিঃ | ছাগ্যায়নিঃ। ".. 

তিক। কিতব। সংজ্ঞা । বালা । শিখা । শাট্য। দৈন্ধব। যধুন্দ। রূপ্য। 

গ্রাম্য । নীল। কুকু। দেবরথ। তৈতিল। ওরস। লাঙ্গঈট। গৌকক্ষ্য। 
কষত্রিযার্থে কৌরব্য। ভৌরিকি। ভৌলিকি। চৌপয়ত। চৈকয়ত। বৈষ্করত। 

শৈকয়ত। ক্ষৈতয়ত। ধ্বাজবতঃ। চন্দ্রসমূ। উরম্। অমিত্র। গঙ্গা। বরেণ্য। 

বহাকা। খল্য। লোমক। স্ুযামন্। উদন্ত। বজ্ঞ। আরব। বক্ষান্তশব্দ। 

দব্যচষ্গান্ত। তিকাদিরাকৃতিগণঃ | | 

বৃষাদিস্ত। বৃষ দণ্ড । কোশল। বর্মর। ছ্াগ। 

আদৈজাদ্যচ্ ত্যদাদিশ্চ বৃদ্ধে।। বাত্বেগাদাচ্ প্রাচাদেশাখ্যায়াম্। ৮ 

আও এচ্ বা আদ্যচ্যস্য স ত্যদাদিশ্চ বৃদ্ধসংজ্ঞঃ স্যাৎ। এঙাদ্যচ্তু বা 
প্রাচ্যদেশনায়ি 

'বানপত্যবৃদ্ধাৎ পুত্রান্তবাকিনাদে স্ত্ধ্য কম্। ১ 

অনপত্যাস্তবৃদ্ধনংজ্ঞকাৎ ণায়নি বাঁদ্যাৎ। পুত্রান্তাৎ বাকিনাদেশ্চ 

গায়নেঃ কম্ বা স্যাৎ অপত্যে। মইৎ। আত্ম ুপ্তায়নি: আমগ্ডপ্তি: । আছি? 

১। কারুবাচিন তস্ব।য় বৃস্তকাব ন[পিতাদয়, | 

৬ 



১৭২, বৃহন্মুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

তায়নিঃ নাপিতিঃ নাঠিতাঃ। ত্যাদাযনিঃ | উঁকমায়নিঃ । যৌম্মায়নিঃ। 

পক্ষে ত্যাদইত্যাদ্দিঃ | অনপত্যেতি কিম্। উপগবস্যাপতাম্ ওপগবিঃ | ত্যাদ- 

স্যাপত্যং যুব! ত্যাদায়নিঃ। তিক)দিত্বান্নিত্যম্ ণায়নিঃ। বৃদ্ধেতি কিম্। যাক 

দত্তিঃ। পুন্রান্তাৎ। গার্গীপুত্রকায়নিঃ গারগীপুত্রা়নিঃ গারগীপুত্রিঃ। বাকি- 

নাদেঃ। বাকিনকাধনিঃ বাকিনায়ণিঃ। বাকিনিঃ। 

বাকিন। গারেধ। কার্কট্য। কাক। গষ্কা। চর্মিন। বর্িন্। 

বাকিনাদিঃ। | 

অবৃদ্ধাদায়নিঃ। ৮ 

বৃদ্ধসংস্ঞকভিন্নাদায়নির্বাম্যাদপত্যে। ্চুকস্যাপত্যং গ্ুচুকায়নিঃ। প্র 

চুকিঃ। অহিচু্ষকায়নিঃ আহিচুম্বকিঃ। বাণ্রহণাৎ রুচিরল্যাৎ। তেন দাক্ষিত। 

প্রাক্ষি:। ৃ 

দেব-পৃথিবীভ্যাং প্য-ণৌ বা। ৮ (১) 

আভ্যাং ক্রমাগ্-ণৌ বা! স্যাতামপত্যে । দেবস্যাপত্যং দৈব্যঃ। পৃথিবা। 

অপত্যং পার্থিবঃ | স্িষাং দৈব্যা। পার্থিব! । পক্ষে দৈবঃ। পার্থিবঃ। স্ত্ির ং। 

দৈবী। পার্থিব । উৎসাদিত্বাৎ টৃঃ। 
রূঢ়াট্টো রাজ্ৰিচ। » 

দেশতুল্যাখ্যক্ষত্রিয়াদপত্যে রাজি চার্থে টুঃ সাৎ। পঞ্চালানামপন্যং 

রাজা বা পাঞ্চালঃ | বৈদেহঃ। এক্ষাকঃ। 

দ্যঙউ-মগধ-কপিঙ্গ-শুবমগাৎ ফঃঃ। ৯৫ 

দ্বযচো মগধাদেশ্চরূঠাৎ ষঃ সাদপত্যে | রাজি চার্থে। আঙগ:। বাজ: । 

শৌন্ষঃ। মাগধঃ। কালিঙ্গঃ। শৌরমসঃ। 

অগান্ধারি-শান্বেয়বৃদ্ধেং-কো।সলাজাদাগাউ। % (২) 

গান্ধারিশান্বেয়ভিননদদ্ধমংজ্ঞকারিকারাস্তাৎ কোসলাদজাদ।চ্চ রান্না 

স্যাদপত্যে রাজিচ। আহষ্টপ্যাপত্যং রাজ] বা আহ্বষ্ঠ্যঃ। সৌবারধ্যঃ। ইতঃ। 

৯৮ পেশ” শিট ৯কিতিশকাশীিশীি শপ পাশাশটী শী শশা ীিিশ্াাটািিা 

১। দেবেতি। পুন বাশহণ মনুব্ত্তি নিব ন্যর্থম্। 

২। ধ্য৫ ইতি গানুবপ্গকরণ।ং গা ক্গত্িষাষেভা ইত্যর গা ইত্যনেনাসা ন গ্রহণমূ। 

যডচ্তে,ন গ্রহণ । 



তদ্দিতপাদে অপত্যাধিকারঃ। ১৭৩ 

কৌন্তয:। আবন্তাঃ। কৌসল্যঃ। আজাদ্যঃ। অগার্ধারিশাবেয়েতি কিম্। 
গান্ধারঃ। শান্দেরঃ। পূর্বেণ টুঃ। | 

কুরুন্তাদে] গ্যঃ পার্ডোরডিচ্চ। »* ৃ 

কুরোর্নিকরাদিশনাচ্চ রা গ্নুঃ স্যাদপত্যে রাঁজিচ। পাণ্ডোস্ত গ্ো। 

ডভিৎ। কুরোরপত্যং রাজা ব1 কৌরব্যঃ। ঘাদেঃ | নৈষধ্যঃ। নৈপধ্যঃ | পাণ্ডাঃ। 

উদ্ৃষ্ঘরাদেঃ ফি | ৯ 

উদ্ৃষ্বরাদে রূটাৎ ফি দ্যাদ্পত্যে রাজি চ। ওছুম্বরিঃ | তৈলখলিঃ। 

গ্রাত্য গ্রথিঃ। 

উদ্ম্বর। তিলখল। মদ্্রক্কীর। যুগন্ধর। তভূলিঙ্ব। শরদণ্ড। প্রত্যগ্রথ। 

কলকুট । অথক।,উদ্ম্বর(দিঃ। 

ক্রৌড্যাদের্যউ, স্ত্রিয়াম্। % (১) ৪, 

ক্রৌড্যাদিভ্যো যঙ, স্যাদপত্যে স্্রিযাম্। ক্রৌডা1। লাড়্যা। সথত্যা যুবতিঃ। 

ভোজ্য ক্ষত্রিয়! । | 

ব্রৌডি। লাডি। আপিশলি। আপক্ষিতি। চৌপয়ত। চৈকয়ত। 

শৈকয়ত। বৈষ্কয়ত। মৌধাতকি। যুবত্যাং বাচ্যায়াং হৃত।, ক্ষাত্রয়ে ভোজ । 

ভৌরিকি। ভৌলিকি |: শান্সলি। কাপিষলি। গৌলাক্ষ্য। গৌকক্ষ্য। 

ক্রৌড্যাণিঃ। 
রূপোন্তনাদনারধাপত্যঞ্চফ্ঠ্যোঃ | ৮ 

বহ্বচে! লেরস্ত্যো অচ্ উত্তমঃ। তৎপূর্বো! অচ্ উপোতমঃ। রুসংজ্ঞ 

উপোত্তমো যণ্য তন্মাদন।াপত্যে বিহিতো যৌ ফ্য়টী তয়ে। ধর্ড স্যাৎ স্্িয়াম্। 

ফ্যস্য। কুমুদস্যেব গন্ধো যস্য স কুমুদগন্ধি স্তস্যাপতাং স্ত্রী কৌমুদগন্ধ্যা। 

কারীষগন্ধা। ॥ ফে্। বালাক্যা। বারাহ্া!। রূপোত্রমাদিতি কিম্্। ওপগবী । 

(২) কাপটবী। অনার্ষেতি কিম্। বাশ্ঠী। নৈশ্বামিত্রী। অপত্যেতি কিম্। 

অহিচ্ছত্রে'জাতা আহিচ্ছত্রী। কগ্যকুজী। ষষ্ট! রিতি কিম্। খততভাগ- 

' স্যাপত্যম্ আর্তঙাগঃ। বিদাদিস্থাৎ টুঃ। তণ্যাপত্যং স্ত্রী আর্তভাগী। 
শপ পা শ্পেপাি পাশী তি শী শশা শিশি্পিপপাশাহাাপাপাসাশাশাপশাোপপেসপা পেস প্কদ স্পা শি 

১। ষডো ডানুবন্ধস্ত চিহ্নার্থঃ। তেন যউন্তজেন ঈপ, নস্যাৎ 

২। ওপগবন্তুঃপত্াং তত্রী ইপগবিঃ1 নৃজাতেবিত ইত্যনেন ঈপি ওপগবী। এবং 

কাপটবীতি। 



১৭৪ বৃহন্মুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

গোনাবয়বাং । ৮" ৃ 
গোত্রাবয়বে। গোত্রাভিমতকুলাখ্য। (১) পুণিক-ভূণিক-মুখরাদি স্তম্মাৎ 

বিছিতয়োরপত্যঞ্চফ্ঞ্ে ধউ. স্যাত স্ত্রিযাম। পুণিকস্যপত্যং স্ত্রী পৌণিক্যা। 

ভৌপিকা। | মৌধর্যা। ূ 

দৈবযন্জ্যাদের্ব। । ৯ | 
দৈবযজ্াদেঃ ফেও বড স্যাদ্ধা। দেবধজ্ঞপ্যাপত্যং আত্রী দৈবযজ্ত্যা। 

দৈবধন্তী। 

দৈববজ্ঞি। শোচবুদ্ধি। সাত্যমুগ্রি। কাণ্ঠেবিদ্ধি। দৈববজ্যাদিঃ | 
দৈবদত্তা | যাজদত্তা। ইত্যপ্যন্যে। টা 

গর্গ-যক্ক-বিদাদি-তৃগরত্রি-কৃৎসার্গিরো-বশিক্ঠদগাতম-রূচাল্ু- 

গৃব্বে হস্ত্রিয়ামূ। ৪1 ৪1 ১৪ (২) 

দেশতুল্যাখ্যঃ ক্ষত্িয়োরূটঃ | এভ্যঃ পরেষামুক্তানাৎ 

ত্যানাৎ ব্বে বিহিতানাৎ লুক স্যাং। নতু স্্রিষামৃ। গর্গাঃ | 
বংসাঃ। যক্কাঃ | লঙ্জাঃ | বিদাঃ। উর্ব্বাঃ। ভূগবঃ 1 অব্রয়ঃ। 

কুৎনাঃ | অঙ্গিরদঃ। বশিষ্টাঃ। গোতমাঃ ৷ অঙ্কাঃ। বঙ্গীঃ।. 
কলিঙ্গাঃ। স্ত্রিয়ান্ত ভার্গব্যঃ। 

গর্গদি-বিদাদিগণাবুক্কৌ | যস্কাধিস্ত । 

যন্ক | লঙ্জ। দ্রহা। অয়স্ুণ। তৃণকর্। ভলন্া। সদাতন।| সদামত্ত। 

কম্বলহার। বহির্যোগ। কর্ণাটক। পর্ণাটক। পিণ্ীজজ্ঘ। বকনূকৃথ। বস্তি। 

কু্জি। অজবস্তি। মিত্রযু। রক্ষোমুখ। জজ্ঘারথ। মস্থক। উৎকাদ। বটুক। 

পুক্ধরসদ্। বিষপুট। উপরিষেখন। ক্রো্মান। ক্রোঃ,পাদ। ক্রোষ্টমায়। 
পেপসি প্পশিশীদাল শশী শিশীশশপীশিপী?০০ পপি 

১। গোত্রাতিমভতেতি। গোত্র াচিতেন দেশবিণেষে প্রসিদ্ধেতার্থ;। কুলাখ্যা কুলনাম। 

তৈি পণকা বয়ং বুখরা বয়ং গোব্রেণ ইতি কুলনাপ্য।য়তে। নতু প্রবরাধ্যায়ে পুণিকাদয়ে। 

গোত্রত্দন পঠিতা ইতিতাৎ পব্যন্। 

২। গর্গাদেঃ ফান বন্াদেঃ ফ'যোয় ফিফাযনানাং বিদানেটুস্ত অত্রেঃ ফেমন্ত তৃগুকুতসাঙ্মি- 
ঘোবশি্ট গোতমেভ্যঃ কগ্ত | রুঢৎ ব্াট-নঙ-ণ্য মা দাং লুক হ্য।দিতি। 



তদ্ধিতপাদে অপত্যাধিকারঃ | ১৭৫ 

শীর্ষমায়। গদক। কযুকি। ভড়িল। ভগ্তিল। ভড়িত। ভগ্ডিত।, খরপ। 

ইত্যাদি | (১) | | | 

বহুবচো৷ গোত্রসা প্রাচ্চভবতেঘু। ৮ (২) 

বহ্বচঃ শব পরো! বব বিহিতো! যে। গোরতাঃ গ্রাচাগোত্রে ভরত- 

গোত্রেচ বর্থতে তসা লুক্ স্যাৎ। পন্নাগারসান্তরাপতাং পাল্নাগারিঃ | 

পা্নাগারী। পন্নাগারাঃ । ভবতগোত্রে। যৌধিষ্টিরিঃ। যৌধিষ্ঠিবী। যুধিটটিরাঃ। 

অর্জুনাঃ। বহবচ ইতি কিম্। তৈমরঃ। | 

অগন্তা-কুণ্ডিনো। রগন্তি-কুঙ্ডিনৌ চ। ৯ 

আভ্যাং পবম্য বেৰ বিহিশ্টীদ্য গোত্রতাস্য লুক্ স্াৎ। লুকি সতি তয়োঃ 

ক্রমাদগন্তি-কুণ্ডিনারাদেশৌ স্তঃ। অগস্তা্যাপত্াং শিবাদিষঃ আগন্তঃ। 

আগন্ডো। অগন্তরঃ। কুণিস্তা অপতাং গর্গাদিষ্য;,কৌগ্ডিন্যঃ। কৌগুন্টো। 

কুণ্ডিনাঃ। 

তিক-কিতবাদে শে । % 

তিকাদেঃ কিতবাদেশ্চ পরসা বেন বিহিতসা গোত্ুহাসর লুক্ সাচ্ছে। 

তৈকিতায়নয়শ্চ কৈতবায়নমশ্চ তে তিককিতবাঃ। ওপকায়রশ্চ লাধকাযন্শ 

তে উপকলমকাঃ। ওঁজয়শ্চ কাকুভাশ্চ উজককুভাঃ। আগ্রিবেস্ঠাশ্চ দামের" 

কয়শ্চ অগ্নিবেশদামেরকাঃ। বের ইতি কিম্। টৈকিতায়নিশ্চ কৈতবায়নিশ্চ 

তৈকায়নিকৈতবায়নী | 

তিককিভবাঃ | বঙ্খরভ ঘীরথাঃ | উপকলমকাঃ। পককনবকাঁঃ। 

বকনখ, সগুদপরিণদ্ধাঃ | উজককুভাঃ। লঙ্কশান্তমুখাঠ। উরসলঙ্কটাঃ । ত্রষ্টক-_ 

কপিষ্ঠলাঃ। কৃষ্খাজিনরুষ্ণম্ন্দবরাঃ | অগ্রিবেশদাসেবকাঃ। ইন্চযাদিত্তিক- 

কিতবাদিঃ । 

১। দি সপ্তভ্যঃ শিবাদিষ্স্য বন্তাদি চতুর্ভযো হত্রাদিফেয়স্য পম্ষবসদে বাহবাদিধেঃঃ 

তডিলাদি পঞ্চভো। নড়াদিষায়নস্য স্নো অদন্তষ্
েেশ্ লুক সাদিতি। 

২। প্রীচ্যাঃ প্রাচ্যদেশীয়রজন্যাঃ। প্রাচ্যদেশন্ত সরাবতাস্ত যৌহবধে | দেশ 

প্াপদক্ষিণঃ প্রাচ্য উদদীচাঃ পশ্চিমোত্তর ইত্যুক্ত:। প্রাচাগ্রহণাদেব ভরতপ্রান্তৌ পুমর্তরতো, 

পাদানমগ্ত প্রাচ্য গ্রহণেদ ভরতাপ্রাপ্্যর্থম। তেন প্রাচ্যাং ফেঃ স্জায়নসাবৈক্যাদেপিত্য 

পল শা শিিশাোাশিট 

প্রাচাপদ্দেষ ন ভরত গুহণম্। 



১৭৬ ' বৃহন্ুুগ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

বাহচেচোপকাদেঃ | ৯. 

উপকাদিত্যো ব্রেবিহিতগ্ত গোত্রত্ন্ত লুগ্বা স্তাদচে চেচ। উপকাঃ। 

ওকায়নাঃ। লমকাঃ। লামকায়নাঃ। উপকলমকাঃ। ব্বে ইতি কিমূ। 
ওপকায়নশ্চ লাসকায়নৌচ ওপকায়নলামকাষনাঃ। এ 

উপক। লমক। ত্র্টক। কপিষ্ঠল। কৃষ্ণাজিন। কৃষ্ণসুন্দ। পণ্ডার। 

অগ্ডার। গড়ুক। স্মপর্য্যক। স্থপিষ্ট। পিষ্ট। মযূরক। খারীজজ্ব। শহাখল। 

পতঞ্জল। কঠেরণি। কুষীতক। কাশক্ন। নিঘাঘ। কলশীক। দামকঠ। 

কৃষ্ণপিঙ্গল। বর্ণক। পর্ণক। জটিলক। বর্ধিরক। অস্তক। অন্ুলোমন্। 
অর্দপিঙ্গল। প্রতিলোমন্। প্রতান। অনর্ভিহত। চুড়াকব। উদস্ক। 

স্থধাযুধ। অবন্ধাক। পদঞ্চল। অনুপদ। অবজদ্ধ। কমক। লেখাভ্র। কমন্দক। 

পিঞ্জল। মযূরকর্ণ। মগাধ |" কদামত্ত। দামক্ঠ। ইত্যাদ্রিরুপকাদিঃ | (১) 

গর্গবিদাদেঃ দ্ধদ্ধয়েঃ থে। ৯৫ 

গর্গাদে বিনাদেশ্ যে বর্তনানাত দ্ব্রয়ো ধিহিতস্য গোত্রতাসা লুগ্ধাসাৎ। 
গাগ্য্য গার্্যযো বা ধনং গর্গনং গার্গাধনম্। বৈদল্য বৈদযো বঁ। ধনং বিদধনং 
বৈদধনম্। 

ন গোপবনাদেঃ। »* 

গোপবনাদে গোঁত্রত্যপা লুক নস্যাৎ। গৌপবনাঃ। শৈগ্রবা। গৌপবনসা 

গৌপবনয়োর্বাকুলং গৌপবনকুলম্। গোপবনাদি বিদাদ্যন্তগণঃ| 
রূঢ়াৎ কম্বোজাদে রাজ্ঞশ্চ। % (২) 

রূঢ়াৎ ক্বোজাদেঃ পরস্য রাজার্থস্যাপত্যার্থস্য চ ত্যস্য লুক্স্যাৎ। কম্বোজ- 

স্যাপত্যং রাজ! বা! কম্বোজঃ। এবং কম্বোজোঁ। কম্বোজাঃ। কম্বোজ। কেরল। 

চোল। খশ। শক। যবন। ইত্যাদিঃ কম্বোজাদিঃ। 

১। অত্র উপক লমকৌ নড়াদৌ হুপিষ্টাদয়ঃ শিবাদো অন্ৃলোমন্ প্রতিলোমং্ বাহবাদো। 

পঠিতাঃ । অতন্তথৈব বৈকল্পিকরপাণি প্রযোজ্যানি। শেষাণা মদন্ততয়া স্বান্তরুপাণি। 

অপিচ। এডেঘা: মধ্যে উপক লমকাঃ ভ্রষ্টক কপিষ্ঠল।ঃ কৃষ্ধাজিনকৃষ্ণরুদ্দরা ইত্যেতে ত্রয়ে। 

ল্া স্তিককিতবাদিযু পঠিতঃ। শুতন্তেষাং পূর্ববহৃত্রেণৈব দ্বলে নিত্যসেব লুগভবতি। 

অগ্ন্মেত্নেন বিকল্পেন লুক্। অন্তেষাস্ত স্বস্দে অদ্বদ্দেচ লুকো বিষল্পঃ। 

২। কম্বোজ!দেরাজার্থ প্রত্যযস্য লোপাবিধানাৎ প্রসক্তাবেম নঞ্ে। হত নামুবৃত্তিঃ | 



তদ্ধিতপাঁদে অপত্যাধিকরিঃ। ১৭৭ 

সিযাং কুকুকুন্তযবস্তিভাঃ । ৯. 

এভ্যো রাজার্ঘস্যাপত্যার্থসযচ লুক্ ্যাৎ স্্রিষাম্। কুরোরপত্যং স্ত্রী রাজী 

বা। কুরুঃ। কুম্তী। অবস্তী। 

অতে। হগ্রাচ্য-ভর্গ-যৌধেয়াদেঃ ৷ » 

গ্রাচ্াগোত্র-ভর্মাদি-শৌধেয়া দিত্যো। ভিন্নাৎ পরদ্য রাজার্থস্যাপত্যার্থস্চ 

অকারমাত্রত্যস্য লুক্ স্তাৎ স্্িযাম্। শূরসেনগ্যাপত্যং স্ত্রী রাজী ব! শুরসেনী। 

ইড়বিড়স্যাপত্যং স্ত্রী রাজ্ভী বা ইড়বিড়ী। রূঢ়াৎ ট্রোরাজ্জিচেতি টুমালুক্ণ। 

মন্তরস্যাপত্যং স্ত্রী রাজী বা মদ্রী। দরদে৷ ২পত্যং স্ত্রী রাজ্ঞী বা দরৎ। অক্র 

দ্যঙ মগধাদে রিত্যনেন প্রাপ্তসাস্ফদ্য লুক্ু। অতইতি কিমু। কৌসজ্য।। 

আল্াদ্যা । অপ্রচ্য ভর্দযৌধেযাদেরিতি কিমূ। প্রাচ্যাৎ। পাঞ্চালী। বৈদেহী। 

মাগবী। আল্গী। বাঙ্গী॥ দৌন্ষী। ভর্গাদেঃ । ভার্গা। টৈকেবী। যৌধেযাদে: | 

যৌধেরী। শৌন্রেধী। , 

তর্ণ। করষ। কেকয়। কশ্ীর। পান্ব। সুস্থান। উরশ। কৌরব্য। 

তর্গাদিঃ। 
ৃ 

যৌধেয়। শৌত্রেয়। শৌক্রেয়। গ্রাবাণেয়। বার্ডেয়। ধার্ডের। ত্রিগর্ত। 

ভরত। উদ্বীনর। যৌধেয়ানিঃ। পরশু । রক্ষা। অন্ুরী। ইত্্যাদাবপি লুক্ 

ইতি ভাষ্যম্। 
াটুকষত্রিয়ার্ষেভ্যঃফ্যু'নি । ৮ 

্যান্তাৎ টান্তাৎ ক্ষত্িয়াদার্যাচ্চ যুন্র্থে বিহিতসাষে লুক স্যাৎ। খ্যাৎ। 

কুরোব্রন্ষণস্যাপত্যং কৌরব্য স্তস্যাপত্যং যুবা কৌরাঃ। ব্রাঙ্গণঃ। ক্ষপ্রি- 

য়েভু কৌরব্যাষণিঃ | ট্আুৎ। বিদস্যাপত্য, টৈদ স্তস্যাপত্যম, যুবা বৈদঃ। 

ক্ষত্রিযাৎ। শ্বফন্বস্তা পত্যাং শ্বাফক্ক স্তন্যাপত্যং যুবা শ্বাফক্কঃ। এবং বাসুদেব | 

আনিরুদ্ধঃ । আর্ধাং। বশিষ্ঠস্যাপত্যং বাশিষ্ঠ স্তস্যাপত্যং যুবা বাশিষ্ঠঃ। 

বৈশ্বামিত্রঃ। 
পৈলাদি ণায়নিভ্যাং ফাষনফয়োঃ। ৮ 

গৈলাদেঃ গরস্ত যুনি বিহিতসা ফ্াযনস্য নায়নেঃ পরস্য ফচস্যচ লুক্ স্াৎ। 

পীলায়া অপত্যং পৈল ্তস্তাপত্যং যুবা পৈলঃ। উদীচো হ পত্যং গুঁদঞ্চি 

স্তস্তাপত্যং যুবা ওুদঞ্চিঃ। তিকম্তাপত্যং তৈকায়নি স্তপ্যাপত্যানি যুবান 

ন্তৈকায়নয়ঃ। 

২৩ 



১৭৮ বৃহস্ুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

পৈল। ওুদঞ্চি। শালঙ্কি। সাহ্যকি। সাত্যকামি। দৈবি। ওদমজ্জি। 

উদব্রাজ। 'উদমেধি | ওদবুদ্ধি। দৈবস্থানি। পৈঙ্গলায়নি। রাঁগাধনি। রৌহ- 
ক্ষিতি ভোৌলিঙ্গি। ও্গ'হম।নি। ওজ্ডিহানি। রাঁণি। শ্বাযন্ক। বান্বায়নি। 

পৈঙ্গায়নি। ইহ্চাদিং পৈলাদিং 1 (১) 

গ্রাচ্যাৎ ফ্ে ফ্তাষনস্তা। বৈক্যাদেঃ | ৯ 

প্রাচ্গোত্রাৎ ষ্য্ন্তাৎ পবস্য যুনি বিহিত ফ্াযনস্য পুক্স্যাৎ। নত 

খৈক্যাদেঃ। পান্নীগারেরপত্যাং যুবা পান্নগারিঃ | মাস্থরৈষণিঃ | প্রাচ্যেতি 

কিম্। দাক্ষেরপত্যং যুব দাক্ষায়ণঃ । অবৈকাদেরিতিকিম্। বিকম্যাপত্যং 

বৈকিন্তস্যাপত্যং যুবা টকাযনঃ। ট 

বোক । ধারণি। রাবণি। পাবণি। দৈলীপি। দৈৰলি। দৈবোহি। দৈব- 

মতি। দৈব্যজি। প্রাবাহণি। রান্ধকি। মাঞ্ধতকি। তানুহারতি। আম্থরো- 

হিতি। আন্ুহারতি। শ্বাফন্কি। আন্থমতি। আহিংসি। আস্থরি। আযুধি। 
নৈমিষি। আসিবন্ধীকি। তৌন্বলি। পৌফ্ষরসাদদি। বৈরকি। বৈদ্বকি। 

বৈকর্ণি। প্রাণাহতি। কারেণুপালি। পৌগ্পি। কামলি। ইত্যাদি বৈরব্যাদিঃ 

যুনোভবাদ্যচি বাতু ফ্তাবন-ণায়ন্যোঃ। ৮ (২) 
ভবাদ্যচি বিষয়ে যুবহ্যাপয লুক্স্যাৎ। ফ্াষন-পাষনোস্ত্ব বা। ফণ্টাহ্ৃত- 

স্যাপত্যং ফাণ্ট।হৃন্ি স্তপ্যাপত্যাং যুবা ফাণ্টাম্বত: | ফাণ্টাহ্ৃতি মিমতাধ্ণায়নী 

সৌবীরে ইতিণঃ | তসা চ্ছারাঃ ফাণ্টাহতাঃ। ভাগবিত্প্যাপত্াং ভাগবিত্বিঃ। 

তন্তাপত্যাং যুৰা ভাগবিত্তিকঃ। রেবন্যাদিত্বাৎষিঃকঃ। তগ্য চ্ছাত্রা ভাগবিত্তাঃ। 

ফায়নণাধন্যোস্্ব গার্স্যাযণানাং চ্ছাত্রা গাগায়াঃ গার্গ্যাযণীয়াঃ। যন্ধম্তাপত্যং 

যাস্স্তস্তাপতাং যুবা যাস্কাক়নিঃ। তিকাদিত্বাগ্রাযনিঃ। হস্ত চ্ছাত্রা যাস্বীযা: 

যাস্কাযনীযাঃ । 

ন গোত্রস্ত ব্বে। » 

ব্বেবিহিতশ্ত গোত্রন্যস্ত লুক নস্যাৎ ভবাদ্যচি বিষয়ে। গর্গাণাং ছাতা 

গাগাঁয়াঃ । ভবাদীতি কিম্। গর্গেভো। ভিতং গর্গীযম্। অটাতি কিম্। গর্গেভ্য 

১। পৈল[দিগণে ফ্ন্তানাং পরহত্রেণৈব সিদ্ধো উপাদানং অপ্রী চ্যার্থম্। 

২। ভবাদ্যচীতি। বিষয়ে সপ্ত্পী। তথ|চ ভবাদার্থে অঙ্গাদৌ প্রতাষে কর্তব্য 

তিন্পনমৃৎ পন্নখব যুবপ্রত্যযয স্ গর্গযন্ধেতা। দিনা লুক্ স্যাদিত্যর্থ;। 



তদ্ধিতপাদে ভবাদ্যর্৫ঘাঃ। ১৭৯ 

আগতং গর্গরূপ্যম্। বেষে ইতি কিস্। বিদস্তাপত্যং বৈদঃ। ধিদন্তাপত্যে বৈদৌ। 
বৈদন্ বৈদয়োর্ববা অপত্যভৃতা মাণবকাঃ বিদবাঃ। | 

ঢঘে কাং ফ্ভীক কন্ীনেয়াশ্চানিতন্চ | ৪1 ৪1 ১৫ 

কাৎপরা এতে পুরে চ সেতো হনিতশ্চ স্থ্য টে ঘেচ 

বাচ্যে। তর্কৎ বেত্যধীতেবা তার্কিকঃ। পদকঃ। ক্রমকঃ। 

'বৈয়াকরণঃ | বাচা কৃতৎ বাচিকমৃ। শার্জবন্মিকমূ। পাণি: 

নীয়মূ। শক্ত্যা যুধ্যতে শাক্তীকঃ। যাষ্টীকঃ। তিষ্যেণ যুক্তা 

রাত্রিঃ তৈধী । পৌধী । শ্রুরায়া। আগতঃ মাথুরঃ। ইহ ভবষ্ 

এঁ হিকমৃ। কাদীচিংকমৃ। গ্রামীণঃ। গ্রাম্যঃ। মূর্ঘপ্য;। 

নাদেয় | শালীয়ঃ। নাগরঃ | অগ্র্যঃ। (১ 

অন্রোচযতে হভিযুক্।নামভিবানং নিয়ামকম্। 

ঢঘে কাদ্দিতি সামান্তদন্ ্লাপি ই | 

ফ্৷ বেত্তযাদৌ যমাদেম্পতাবৎ। ৮ 

্াদান্তাল্লেঃ ক; স্তাৎ বেততীত্যাদিবর্থেষু। অসতি বিশেষে। যমাদিত্যস্ত 

অপত্যার্থে যে ত্যা বিহিত স্তে স্যুঃ 

বেত্তি। অধীতে। রক্তম্। যুক্তঃকালঃ। দুষ্ট সাম। পরিবুতো রথঃ। 

উদ্ধ তস্। মংস্থ তংক্ষামূ। ব্রতশয়িতা। পৌমাসান্মিন। দেবতান্ত। সমূহঃ। 
১২টি 

১। তার্কিক ইতি। আখ্যান বিশেষাদিতি বেস্তাবীতইতর্থে ফিকঃ | পদকঃ ক্রমক 

ইত্তাভয়ত্র পদাদেঃ ক ইতি বেত্তাধীত ইত্যর্থে কঃ। বৈয়াকরণ ইতি । বেত্াধীত ইতি 

হৃতেণ বেত্তযাদ্যর্থে ফ; | বাটিক মিতি। বান্ধ কায়াভাং কৃতে ইতি ফিকঃ। পাণিনীষ মিতি | 

পাঁশিনিনা প্রোক্ত মিত্যর্থে প্রোক্ত ইতি শ্ত্রেণ | শাভীকঃ যাষ্টীক ইত্যাতযত্র শক্তিয্টিভ্যাং 

ফীক ইতি ফীকঃ। তৈষী পৌষী ইত্যুভমরর ভা তদ্যুক্ কালইতি *%:। মাথুরইতি 

আগতইতি ুত্রেণ ফঃ। এহিকং কাদাচিংক মিত্যুততর নিকো ধ্যায়াদে রিতি ভবার্থে ফিকঃ। 

কদাচিৎ শব্বাৎ তান্তাদিকন্তকঃ। গ্রামীণ ইত্যর পারাদি ধাঁৎ ভবার্থে ঈন; | গ্রাম্য ইত্যত্্র 

দিবাদিত্বাৎ ভবার্থে যঃ। মূর্দপ্য ইত্যব প্রাণাঙ্গত্বাং ভবার্থে যঃ। নাদের ইত্াত্র নদ্যাদিতাৎ 

ভবার্থে দেয়; | শালীষ ইত্যত্র ভবার্থে বৃদ্ধাদীয়ং। নাগর ইত্যত্ ভবার্থে বেত্ত্যাদি হাও *৫। 

অগ্য ইত্যন্্ অগ্রাং যেয়ে! ইতি হৃত্রেণ ভবার্থে ব। 



১৮০ বৃহশ্ুপগ্ধবোৌধব্যাকরণম্। 

বিষয়ে দেশে। আদিরস্ত প্রগাথে। যোছ, প্রযোজনে অস্ত যুদ্ধে । অন্ত্যন্মিন্ 
দেশে। নিরৃত্তঃ। নিবাসঃ। অদুরভবঃ | বিকারঃ। অবয়বঃ। ভবঃ। বাথ্যা- 
নম্। প্রায়ভবঃ। জাত; । কৃতঃ। ক্রীতঃ। লন্ধঃ। কুশলঃ। ক্ষণং দৃশ্ঠতে। 
সভভূতঃ। সাধুঃ। পুষ্পযৎ। পচ্যমানম্। উপ্তম্। দেয়মৃণম্।, ব্যাহরতিমৃগঃ | 

সোঢ়মন্ত । আগত; । প্রতবতি | গচ্ছতি। অভিনিক্রামতি | অধিকৃত্য কতো! 
গ্রন্থঃ | একদিকৃ। নিবাসে। হস্য। অভিজ্ূনে! ইস্ত। সেব্যোহস্য। গৃহতে। 

শ্রয়তে। উহাতে । প্রোক্তম্। উপজ্ঞাতম্। কতো গ্রন্থঃ। ইদম্। বেত্যাদিঃ। 

যম। আদিত্য। অগ্নি। কলি। দ্রিতি। অদিতি। দেব। অপশ্বাি 

স্থানাস্ত উৎদাদি। ষমাঁদিঃ। পশ্বীদিস্ত কুর্বাদৌ ব্যক্তঃ। 

দিত্যদিতিভ্যাং ন ফেয়। % 

আভ্যাং বেত্যাদ্যর্থের ফেয়ো ন স্যাৎ। দিতিং বতযবীতে বা দৈত্যঃ। 

ইত্যাদৌ ণ্যঃ | নতু দৈতেয় ইত্যাদি । 

অগোত্রফি-কণাদিফয দু ্ধাদীয়ো ভবাদৌ। * 
গোত্রবিহিতধ্যন্তবর্জিতাৎ কণাদিফ্ান্তবর্জিতাচ্চ বৃদ্ধসংজ্ঞকাদীয়ঃ স্যান্তবা" 

দিঘর্থেষু। তবাদি বেঁ্তযাদ্যন্তগ্ণঃ | গার্্যে ভবো গার্গীয়ঃ। শৈবীয়ঃ। 

ব্বদীয়ঃ। অকন্মদীয়ঃ। এদীপচনীয়ঃ। গোনদ্ীয়ঃ। পক্ষে এশীগচনঃ। 

গোনরদিঃ। অগোত্রফীত্যাদি কিম্। দাক্ষঃ। কাণুঃ। বেত্যাদিত্বাৎ ফঃ। 

কণাদি গর্গাদ্যন্তরগণঃ | 
দ্যচঃ গ্রাচ্য-ভরতাদ্ গোত্রষফেঃ। % 
গোত্রধ্স্তাৎ প্রাচ্যাৎ ভরতাঙ্চ ছাচে। বৃদধাদীয়ঃ স্তাত্তবাদৌ। পৌষ্পীয়ঃ। 

কামীয়ঃ। (১) দ্বাচ ইতিকিষু। পাক্সাগারঃ। 

ক-থোডে দেশাৎ। » 

ককারোঙঃ খকারোওশ্চ দেশে বর্তমানাছ দ্ধাদীয়ঃ স্তাত্তবাদৌ। আশ্বখ" 

ক্ীয়মূ। কৌটশিখীয়ম্। বৃদ্ধাদিতি কিম্। সৌমুথম্। 

গ্রাম-কস্থা-দ্রদ-পলদ-্নগরাস্তদাৎ। *& 

গরামাদ্যত্রদাদ্বেশবাচকা দ্ধ দধাদীয়ঃ স্তাত্তবাদৌ। দাক্ষিগ্রামীয়ম্। রি 

১। ক্লাশীয় ইত্যজ কাঁশিপদং গোত্র গর। বেশবাঁচকাত, ণিকফিকৌ  স্তাতাম্। 



তদ্ধিতপাদে ভবাদ্যর্ধাঃ। ১৮১ 

স্বী়মূ। দাক্ষিজদীয়ম। দাক্ষিপলদীয়ম্। দাক্ষিনগরীয়গৃ। বৃদ্ধার্িতি কিম্। 
মহানগরে ভবে৷ মাহানগরঃ। ূ 

পর্ণ-কৃকণাারদ্বাজাৎ। » (১) 

ভারদ্বাজদেশবাচিনঃ পর্ণশবাৎ ককণশবাচ্চ ঈয়ঃ স্যান্তবাঁদৌ। পর্ণীয়ম্। 

কলকণীয়মূ। তারদ্বাজ! দিতি কিম্। পার্ণমূ। কার্কণম্। 
গহাদের্ডবৎ স্বান্যোর্দঙকনৌচ। ৮ 

গহাদেরীয়ঃ দ্যান্তবাদৌ। ভবতোদওস্বাদীনাং কন্চ স্যাৎ। গহীয়মূ। অন্তঃ- 
স্থীয়ম্। ব্যটের্লোগইতি। পার্খ্বতীয়মূ। মধ্যমীয়ম। পৃথিবী মধ্যভবমিত্যর্থঃ। 

ভবদীয়ম্। স্বকীয়ম্। স্বীর্নমিত্যপি প্রযুজ্যতে ৷ রাজকীয়মূ। জনকীয়ম্। 

গরকীয়ম্। দেবকীয়মূ। 

গ্হ। অন্তন্থ। সম। ব্ষিম। উত্তম। অঙ্ক বঙ্গ। মগধ। পূর্বপক্ষ। 
অপরপক্ষ। অধমশাথ। উত্তমশাখ। সমানশাখশ। একগ্রাম। এককবুক্ষ। 

একপলাশ। ইঘগ্র। ইঘণীক। অবস্যন্িন্। কামগ্রস্থ॥ থাড়াষনি। 
কাঁরবেণি। শৈশিরি। শৌগি। আসুরি। আহিংসি। আ[মিত্রি। ব্যাড়ি। 

বৈদজি। তৌগ্সি। আধ্যশ্ি। আনৃণংসি। সৌবি। গারকি। অগ্নিশন্মন্। 

দেবশ্খন্। শ্রোতি। আরটকি। বাল্মীকি। ক্ষেমবৃদ্ধিন। উত্তর। অন্তর। 

মুখতস্। গার্খতস্। পৃথিবীমধ্য। তগন্যমধ্যমভাঁবো বক্তব্য১। ভবৎ। স্ব। 

রাজন্। জন। পর। দেব। গহাদিরাকৃতিগণঃ | অন্যেপ্যদস্তাঃ গ্রায়েণ বিকল" 

নাত্র গঠ্যন্তে। (২) 

পর্বতাদ্বাত্বমন্তয্যে। »* 

পর্বতাদীয়ঃ স্তাসতবাদৌ । অমন্ুয্যে বাচ্যে তু বাঁ। পর্বভীযো মনত: 

রাঞ্জাবা। অমন্ুয্যেত পর্ব তীযং পাব্বতং জলম্। 

গর্তীস্ত্যান্দেশে | * 

দেশবাঢিকাৎ গর্তোন্তরদাদীয়ঃ স্যান্তবাদৌ। বৃকগ্তীয়ম। 

* গ্াচি কটাদেঃ। ৯ 

পাপা 

১। অসম্ভবাদ্ধ,দ্ধািতি নানুবর্ততে। 

২। অন্যে ইতি। তেন ঘটায় পটীয় ইত্যাদয়োপি সিধ্যস্তি। 



১৮২, বৃহম্মুপ্ধবোধব্যাকরণম। 

গ্রাঙ্দেশবাঁচিনঃ কটপূর্বরদাদীয়ঃ স্যান্তবাদৌ। কটনগরীয়ম্। কটগল্প- 

লীয়মূ। 
বেণুকাদের্ণিং। % 

বেণুকাদের্ণারঃ স্যান্তবাদৌ। বৈগুকীয়ম্। 
বেণুক। বেত্রক। উত্তরপদক। প্রস্থক। মধ্যম । বেগুকাদিরারৃতিগণ: | 

কাশ্ঠাদের্টিকফ্িকৌ। ৯ 
কাশ্ঠাদে গিঁকষ্িকৌ স্যাভাম্ভবাদৌ। কাশিকা। কাঁশিকী! চৈদিক। 

চৈদিকী। 
কাঁশি। চেদি। সংজ্ঞা। সংবাহ। অদ্যুত। ঘোঁদমান। শকুলাদ। হস্তি- 

কর্ষ,। কুনামন্। হিরণ্য। করণ। গোগীশন। সুরঙ্গ। সঙ্সা [তি। অরিন্দম । 

রমিত । দেবদত্ত। (১);জাধুমিত্র। দাসমিত্র। দাসগ্রাম। সৌধাবতান। 

যুৰরাজ। উপরাজ। সিদ্ুমিত্র। দেবরাঞঙ্জ। আপৎকাল। উদ্ধকাল। পূর্ব" 

কাল। কাশ্ঠাদিরাকৃতিগণঃ | 

বদ্ধাপ্থাহীক গ্রামাদ্বাতৃশীনরেষু। ৮ 

দ্ধসংস্তকাদ্বাহীক গামা ণিকফিকৌ সা'তাম্ভবাদৌ। উণীনরেষু যোবা- 

হীকগ্রামস্তমাত্তবা। কান্তীরং নাম বাহীকগ্রামঃ। কাস্তীরিকা কান্তীরিকী। 

শাকলিকা। শাকলিকী। উদীনর গ্রামাত্ত। মৌদর্শনিকা। সৌদণিণিকী। 
সৌদর্শনীয়া। 

দেশেহখ্যযুঙ-ম ধর্থ-প্রস্থ-পুর-বহান্ত্যদাপ্নকঃ। * (২) 

বৃদ্ধাৎখ্যা ন্তবর্জযুডো মরু বিশেষবাচিনঃ গ্রস্থাছ্যন্তরদাচ্চ দেশে বর্তমানা- 

নব? স্যান্তবাদৌ। সাঙ্কান্তে ভবঃ সাঞ্কাশ্তকঃ। কাম্পিলাকঃ। অধ্যেতি কিম্। 
সৌগ্রথাম্। মরোঃ | পারেধন্বে জাতঃ পারেধন্বকঃ। খরাবতকঃ। গ্রস্থাস্থস্ত্য- 
দাং। মালপ্রস্থকঃ। নান্দীপুরকঃ। পৈলুবহকঃ। 

গ্রাচি ত্বীরুঙঃ। » | 

ঈকারাস্তাদ্রেফোশ্চ গ্রাচি দেশে বর্তমান দধাগ্রকঃ স্তান্তবাদৌ।' 
ও পাস্পাপিপিশীশ 

১। দেবদতশব্দোহ এ প্রাঙ্দেশ বাচকঃ। তক্মাঙ্ব-দ্বসংজ্ঞকত্বাদীয়ে প্রার্ে বিধানম্। 

বাহীকগ্রামবাঁচকস্ততু দৈবদত্বঃ | 

২। রুঙতবাৎ পরসৃত্রেণ সিদ্ধা বিহ পুরগ্রহণ মপ্রাচার্থম। 

স্পেস পপ পপ পপ এ আজ শিপ জাম্প সস পাশ সিসি পিপলস জি পা আস 



তদ্ধিতপাদে ভবাদার্ধাঃ। ১৮৩ 

মাকন্দ্যাং ভবঃ মাকন্দক:। পাটলিপুত্রকঃ ॥ একচ্র্ক:। বৃদ্ধাদিতি কিম। 
দাশপুরঃ। প্রাচীতি কিম্। দাত্তামিত্র্যাং ভবঃ দাত্তামিত্রীয়ঃ | সৌবীর 

নগরীয়ঃ | 

জনপদ-তদবধিভাম্। % (১) 

বৃদ্ধাদ্ধেশে' বর্তনানাজ্জনপদাত্বদবধেশ্চ ণকঃ স্যাষ্ঠবাদৌ। জনপদাঁৎ। 
আভিমারকঃ। আদর্শকঃ। তদবধেঃ | ওউপুঈকঃ| শ্যামায়নকঃ | ব্রেগর্তকঃ। 

ব্ববিষয়াদবৃদ্ধাচ্চ। % (৯) | 

দেশে বর্তমান। জ্জনপদান্তদবধেশ্চ ব্ববিষয়াদ,দবদবৃদ্ধাদপি ণকঃ স্যান্ত- 

বাদৌ। ফুঞ্জেষয়োরপবাদঃ অবৃদ্ধীজ্জনপদাৎ। অঙ্গেযু ভবঃ আঙ্গকঃ । তদ- 

বধেঃ। অজমীচেহু ভবঃ আজমীঢকঃ। বৃদ্ধাজ্জনপদাৎ। দার্কেমুভবঃ। 

দার্বকঃ | তদবধেঃ | কালঞ্জরেষু ভবঃ কালগরক£'1: 

কচ্ছাগ্রিবক্ত-বর্তীন্তাদ-ধূমাদেঃ । ৯ র 

কচ্ছাছ্াত্তরদাৎ ধূমাদেশ্চ দেশবাচিনে! বৃদ্ধাদবৃদ্ধাদূপি ণকঃ স্তান্তবাদৌ। 
চারুকচ্ছকঃ। কালাগ্রকঃ। ধন্্রবন্ত/কঃ। চক্রাণি বর্তন্তে অত্র চক্রবর্ত 

সতত্রভবঃ চাক্রবর্তকঃ। ধৌঁমকঃ। কৌলকঃ সৌবীবঃ। সৌবীরাদন্থাত্ 

কৌলঃ। সামুদ্রিক নৌঃ। সামুদ্রকো মনুষ্যঃ । অন্থাত্র সামুদ্রং জলং। 

ধূম। খণ্ড) শশাদন। আজুনাব। দাগায়নস্থপী। মাহকন্থলী। ঘোষস্থলী। 

মীষস্থলী ৷ রাজস্থলী । রাঁজগৃহ। সত্রাশিতৃ। ভক্ষালী। মদ্্রকূল। গর্তকূল। 

আলীকৃল। দ্বযাহার। ত্র্যাহার। সংহীয়। বর্বর। বর্চগর্ভ। পাথেয়। বিদেহ। 

আনর্ভ। মাঠর। ঘোষ। পুষ্প। মিত্র। বল। আরাজ্জী। ধার্তবাজ্জী। 

স্ুরাজ্তী। অবঘাত। তীর্ঘ। কুক্ষি। অন্তরীপ। দ্বীপ। অরুণ। উজ্জঘ্লিনী। 

দক্ষিণাপথ। সাকেত। মানবল্লী। বল্লী। কুল সৌবীবে। সমুদ্র নাধিমন্থযোচ । 

ধৃূমাদিরাকৃতিগণঃ | (৩) | ররর রানা 

১। জনপদাবধেবপি জনপদ্েন প্রাঞ্তী তদুপাদানং ত্রিগর্তাদি শবাৎ গর্োত্তরপদত্বেন 

ঈয়বাধনার্থম্। ণ 
২। বিষয়গ্রহণম্া্রপ্রাপ্তার্থম। তেন একশেষেণ বহৃত্বে মাডৃৎ। বর্তনীচ বর্তনীচ 

বর্তনীচ তান্তাস্থভবে। বাত্তনঃ | 

৩। পাথেয় শবন্ত যুঙ্কাৎ বিদেহানর্শব্দয়োশ্চ জদপদহবাদেব সিদ্ধে ইহ পাঠসামর্থ্যা 

দন্দেশেপি স্বাৎ। 



১৮৪ চিরিলিনানতা | 

নগরাৎ কুৎসা- 'নৈপুধায়োঃ । ১ 

নগরশব্দাগনকঃ স্তাৎ 'কুৎসায়াং নৈপুণ্যে ভবাঁদৌ। নাগর শ্টৌরঃ। 
নিপুনশ্চ । অন্তত্র নাগরঃ গুরুষঃ | 

ন-পথিন্যায়াধযায-বিহার-হস্তিঘরগ্যাদাতু গোময়ে। ৮ 

অরণ্য শব্দা&কঃ স্তান্তবাদৌ এতেধু বাচ্যেষু গোঁময়েতু বাণ আরণাকো 

মন্থুযাঃ পন্থা ন্যায়! অধ্যায়ে বিহারো হস্ত্রী বা। আরণ্যকো গোময়ঃ আরণ্যশ্। 
এঘিতিকিং। আরণ্যাঃ পশবঃ। ও 

কচ্ছাদেনু তৎস্থয়ো: সানাত্ত গোয়বা্থোশ্চ ন পদাতৌ। ৯ 

দেশবাচকাৎ কচ্ছাদের্ণকঃ স্তাস্তবাদৌ মনুষ্যে স্মনুয্যস্থ্চ বাচ্যে। শান্বাত্ত্ 
নৃতংস্থয়োর্গাবি যবাগাঞ্চ বাচ্ায়াম্ নতু পদাতৌ বাচ্যে। কাচ্ছেকো মন্যযঃ। 
কাচ্ছিকা চুড়া। কাচ্ছকং*হসিতং। কাচ্ছকো বিবাদঃ। এবং দৈন্ধবকঃ। 
সা্বকো মনুষযঃ | সা্কং হসিতং। সান্বকো। গৌঃ। সাকা যবাগুঃ । পদাতৌ৷ 
তু। সান্বঃ পদ্[তিব্রজতি। 

কচ্ছ। দিশ্ধ! বর্ণ,। গন্ধার। মধুমৎ। কম্বোজ। কম্মীর। সাল্। কুরু। 
র্ু। অণু। থণ্ড। দ্বীপ। অনুপ। অজবাহ। বিজাপক! কুলুন। কচ্ছাদিঃ। 

বর্োঃ কন্থায়াঃ ৷ ১ 
বণুর্নাম নদস্তৎসমীপদেশবাচিনঃ কন্থাশবাঞকঃ স্তান্তবাদৌ। কাম্থকঃ। 

অন্যত্র কান্থিকঃ। 

কুরু-যুগন্ধরাভ্যাং বা। % (১) 

আভ্যাং ণকো| বা স্তান্তবাদৌ | কৌরবকঃ। গৌঃ। নৃতৎস্থয়োস্ত কচ্ছাদি 

পাঠীক্সিত্যং । কৌরবকে। মনুষাঃ | যৌগন্ধরকঃ। যৌগন্ধরঃ | 
দূররাষ্টরোত্বরেত্য এত্যেয়ণাহাঃ। ৯ 
এভ্য এতে ক্রমাৎ স্থ্র্ভবাদৌ। ণইৎ দূরেভবঃ দুরেত্যঃ। রাষ্টিয়ঃ। 

ওত্তরাহঃ। ও 

নদী-কজি-পার-দিবাদিভ্য-ফেয়-ণেয়কেন-য়াঃ | ৯ র 

নদ্যাদেঃ ফেয়ঃ কক্র্যাদের্ণেযকঃ পারাদেরীনো! দিবাঁদের্যঃ স্তাস্ভবাদৌ। 

নগ্মাদেঃ। নাদেয়ঃ। মাহেয়ঃ। কক্র্যাদেঃ | কুতৎ্সিতান্ত্রযঃ কত্রয়ঃ তত্রভবঃ 

১। কুক ইতি: অসৃদ্ধ জনপদবাচিত্বাসিতো প্রাপ্তে প্রাপ্তে বিভাষা ডাষা। 



তদ্ধিতপাদে ভবাদার৫ঘাঃ। ১৮৫ 

কাজ্রেরকঃ। নাগরেয়কঃ। পারাদেঃ। পারীণঃ| অবাধীণঃ| পারাবাবীণঃ। 

অবারপাবীণ১| দিবাদেঃ। দিবাম। গ্রামাম্। গণা শ্তবপাঠাৎ গ্রামীণ | 

গ্রামেয়কঃ। 

নদী। মহী। বারাণসী। শ্রাবন্তী । কৌশাহী। নবকৌশাহ্বী। কাশফরী। 

থাদিবী। পৃন্বনগবী। পবা । মাব1। সাঘা। দার্থা। দাবা। বাসেনকী। 

বুষে বড়বা। নদ্াদিঃ। (১) 

কত্রি। উদ্বি। পুক্ধব। »পুষ্কল। মোদন। কুন্তী। কুগ্ডিন। নগরী। 

বন্্ী। ভক্তি। মাহিম্মতী। চর্দগৃতী। গ্রাম। উথ্যা। কুলা।। ভূষণে বাচ্যে 

গরীব | শুনিবাচ্যে কুন। খটটগে বাচ্যে কুক্ষি। কুল্যায়। যলোপোবক্জদ্যঃ। 

কক্রাদিরাকৃতিগণঃ 1. 

পার। অবার। পারাবার। অবারপার। গ্রাম; পারাদিঃ। 

দিব। প্রাচ্। উদচ্। গ্রতাচ,। উর্ধ। পরার্া। অপরার্ধ। অধমার্দধ। 

উত্তমার্ধ। গ্রাম । দিবাদিরাকৃতিগণঃ। 

কাপিশ্যাদেঃ ফ্তায়নে। বাহু রক্কোরন্ গ্রাথিনি। % 

কাপিশ্যাদেঃ ফ্ায়নঃ স্তাস্তবাদৌ। রস্কোস্ত মনুষাভিন প্রাগিনি বাচো বা। 

কাপিশায়নঃ। (২) রাক্ষবায়ণঃ। রাঙ্কবঃ। গৌঃ। অনৃগ্রাণিনীতি কিং। 

রাঙ্কবঃ কম্বলঃ। রাঙ্কবো মনুষাঃ । (৩) 

কাপিশী। বাহলী। পর্দি। উদ্দি। কাপিশ্যাদিঃ | 

বপ্যান্তাদারণাভ্যাং ণঃ। %(৪ ) 

রূপ্যোন্তরদাদরণ্যাচ্চ ৭: স্তান্তনাধৌ। বারকরূপাম। আরণাঃ। সত্িযা- 

মারণ্যা গৌঃ। 

দিকৃপূর্বাদনাগ়ি। ৮ * 
শী পাশিশিসীশিপিসেসসপ 

সপ শী পপ শী 

১। নদ্যাদৌ যে বৃদ্ধান্তেতা ঈয়ঃ, যে অবৃষ্ধান্তেভ্য; ধঃ, বৃদ্ধেকা রাস্তা রেফোঙশ্চ 
৪ 

6 

ণকোবাধ্যতে | 

-২। কাপিণী শন দ্ধসংজঞক হাদী শেষেভেয। ব্ববিষয়াদবৃদ্ধাচ্চেতি ণকে। ধাধ্যতে। 

৩। রঙ্কুশব্দঃ কঙ্ছাদৌ পঠাতে । 

৪। এ প্রত্যয়ন বৃদ্ধ সংদ্রকমলিক রূপ্যাদিশব্দাৎ মুউণকো বাধতে । অগ্ভেত।, স।মাগ্ত- 

প্রাপ্ত; ফো বাধ্যঃ। 



১৮৬ বৃছনুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 
ঘিক্পূর্বদীনঃ স্তার্তবাদৌ অমংজ্ঞায়াং। পৌর্বশালঃ। ওত্তরশাল্া স্ত্ী। 

নায়িতু। পূর্ববাচাসৌ ইযুকামশমীচেতি পূর্বেষুকামশমী। তত্রভবঃ পূর্বৈ- 
যুকামশমঃ। (১) 

মদ্রাংটুঃ। % 

দিক্পূর্বদান্ন্্াৎ টুঃ স্তাৎভবাদৌ। পৌর্বমদ্রঃ | (২) 
বহবচো ২স্তোদাত্রোদীচ্যগ্রামাৎ। ৮ (৩) 

বহবচে! অস্তোদাত্তাছুদীচ্যগ্রমবাঁচকাৎ টুঃ স্যান্তবাদৌ। শৈবপুরম্। 
মাগবপুরম্। বহ্বচইতি কিম্। ধ্বজ্যাং ভবং ধ্বাজম্। অস্তোদাত্তাদিতি কিম্। 
শার্করীধানম্। শর্করীধানশবে ধাঁকার উদাত্বর। উদদীচ্যগ্রামাদিতি কিম্। 

মাথুরম্। রঃ 
তীরান্ত্াদাৎ। ৮ "৪? 

তীরোত্বরদাৎ টঃ স্যান্বাদৌ। ফ্েয়েয়োরপবাঁদঃ। কাকতীরম্। গাল্লল- 
তীরম্। 

কন্থা-ভবস্তাং ফিকঃ। ৮ 

আত্যাং ফিক: স্যান্তবাদৌ । কাস্থিকঃ। 
ইকন্যেস্ন্ুক্তাস্তাংকঃ| ৯ 

ইসন্তাদুসন্তাদুক্প্রত্যাহারাৎ তাস্তাচ্চ পরস্য ইকম্য স্থানে কঃ স্যাৎ। 
ভাবৎকঃ। গহাদিপাঠাৎ ভবদীয়োইপি। ভবত্বন্তস্যৈব ভবত ইতি বক্তব্যম্। 

ও্দেশে প্রাচিতু বৃদ্ধাৎ। ৯ 

দেশবাচকা ছুবাস্তাৎ ফিকঃ স্যাৎ ভবাদৌ। প্রাগগেশ বাচকাছুবর্ণন্তত্ত্ 

বৃদ্ধাদেব। মরৌ জাতঃ মারুকঃ। ইকস্য কঃ। কেহকঃ ম্বইতি। নৈষাদ- 
কর্ষ-কঃ। শাবরজঘুকঃ। দেশাদিতি কিম্। গাটবঃ। প্রাচিতু। আঢ়কজন্বুকঃ। 

নাপিতজম্থুকঃ | প্রাচি অবৃদ্ধাত্ত। মাললবান্তবঃ। 

কালাৎ ফম্বতৃতাঁৎ। » 

€ 

১। পূর্বেষু কামশম ইতি । সামাচ্যতঃ ফ স্তত্রপরে সথপঞ্চাল।দি পাঠাং উত্তরপদবুদ্ধিঃ। 

২। দিগাদ্যমদ্রজনগদানাং সুপর্শালাদৌ পাঠাৎ দিগাদিমরস্ত পথ্যদাসানর উত্তরপদবৃদ্ধিঃ | 

৩। অত্র গ্র্থে স্বরশীক্রিয়া নাতিহিভা লৌকিকে ব্যবহারে তদমুপযোগাৎ। পািনীয়াদি- 
দর্শনেদ সাঘগ্তব্যা। 



তদ্দিকতপাদে ভবাদ্যর্ঘাঃ। ১৮৭ 

কাঁলবিশেষবাঁচিনঃ ফিকঃ স্যান্বাদৌ। খতুনকষত্াহযান্ত ফঃ। মামিকম্। 

সাংবৎসরিকম্। কাদশ্বপুক্পিকম্। (১) গ্রৈম্মমূ। পৌষম্। 

শরদঃ শ্রান্ধে বাতু রোগাতপয়োঃ। * 

শরণ; ফিক: স্যান্তবাদৌ আদ্ধেবাচো। রোগে আতগেচ বা। খাতুষ্ণা- 

পবাদঃ। শারনিকং শ্রান্ধমূ। শারদিকে! রোগ আতপে! বা। পক্ষে শারদঃ। 

বর্ষাভ্যে.বাতু নিশা-গ্রদোষ-হেমন্ত-পূর্বাহ্ছাপরাহ্েভ্যঃ ৷ ৮ 

বর্ষশব্বাৎ ফিক; স্যান্তবাদৌ। নিশাদেস্তবা। বার্ষিকমূ। নৈশিকম্ নৈশম্। 

প্রাদোধিকং গ্রাদদোষম্। হৈমস্তিকম্। হেমস্তস্য ষে বা তলৌগো বক্তব্যঃ। 

হৈমনম্ হৈমন্তমূ। পৌর্মাহিকম্ পূর্ববাহ্নেতনম্। আপরাহ্থিকম্ অপরা- 

হ্েতনম্। 

শ্বসে! হস্য তম্চৈন্তত্ত গ্রাবৃষঃ। ৯ ৮: 

শ্বদ শব্দাৎ ফিকঃ স্যান্তবাদৌ ফিকস্য তম্ চ। গপ্রাব্ষত্ত এন্যঃ। শৌব- 

স্তিকঃ। তত্রাদ্যচিরেত্যুভয়গণপাঠাৎ শ্বাস্ত্যঃ। শ্বস্তনোপি। প্রাবুষেণযঃ | 

সাদেরদ্ধাদ্দিগাদেস্ত যশ্চ। ৮ 

সপূর্বাদর্ধাৎ ফিক: স্যান্তবাদৌ। দিক্পূর্বার্াত্ত, যঃ 'ফিকশচ। গৌতমা- 

দ্রিকমূ। বালেয়ার্ধিকম্। পৌর্বাদ্ধিকম্ পূর্বাদ্যম্। াক্গিণাদ্ধিকম্ দক্ষিপাধধ্যম্। 

পরাদ্ধ্যমিতি দিবাদিত্বানিত্যম্। 

গ্রাম-জনপদৈকদেশ।দ্রিগাদাদ্ধাৎ টুশ্চ। % 

গ্রামৈকদেশবাচিনেো! জনপদৈকদেশবাচিনশ্চ দিকৃপূর্বাদ্ধাৎ ফিক ইশ্চ 

স্যাতাং ভবাদৌ। যদ্যাপবাদঃ। পৌর্বা্থিকঃ পৌর্কাদ্ধঃ। (২) 

মধ্যাদে। ন্যায্যে। ৮ ্ 

মধ্যশব্দাদঃ স্যাস্ভবাদৌ ্ায্যে দ্যোত্যে। বস্যাপবাদঃ। মধ্যো বৈয়াকরণঃ। 

নাত্যুতরুষ্টোর নাপরুঞ্টো! বেত্যর্থঃ। মধ্যং দারু। নাতিদীর্ঘং নাতিহ্বং 

বেতার্থঃ। , 

« সিন্ধাসন্নদ্বীপাৎ ফ্যযঃ | * (৯) 

১। গুণবৃত্তাপি কালবিশেষবাচিনঃ স্যা্দিতি দর্শয়তি কাদম্বপুশ্পিকমিতি | 

২। পৌর্বার্দিক ইতি। শ্রামস্ত জনপদস্ত বা পূ্ববর্ধে ভবইত্যর্থঃ। 

৩। কচ্ছা্দিতবাৎ কে প্রাপ্তে নৃততস্থয়োরিতি ণকেচ প্রান্তে সিদ্ধামন্নেতি বিধিঃ। 



১৮৮ বৃহন্মুগ্ধাবোধব্যাকরণমৃ। 

'সমুর্ধসমীপো যে! দ্বীপন্তদ্বাচিনঃ ফ্্যঃ সাস্তবাদৌ। হৈপাম্। সিম্ধাসন্নেতি 

কিম্। দ্বৈগঃ। নৃতস্থয়োস্ত দ্বৈপকঃ। 

্রস্থান্তযদ-কোউ-বণু-পগদ্যাদেঃ ঝঃ। ৮ 

গ্রস্থোত্তরদাৎ ককারোডে বনে: পলদ্যদেশ্চ ফঃঃ ্তান্কণাদৌ | মাহকি- 

প্স্থঃ। (১) কোঙঃ। নীলীনকেষু জাতঃ নৈলীনকঃ। (২) ইক্ষাকুষু জাতঃ 

উক্ষাকঃ। (৩) বণুণদেঃ। বার্ণবঃ | আপবঃ। প্রস্থাস্তযদ কোউবণুণদীনাং দেশ- 

এবারভিধানম | পলদ্যাদেঃ | পালদঃ। পারিখঃ ।, 

বু । অণু । কুর। রঙ্কু। সিন্ধু। গন্ধার। মধুমৎ। কম্বোজ। কশ্মীর। 

সাম্ব। থণ্ড। হ্বীপ। অনুপ। অজবাহ। কুলুন? বণণদিঃ। (৪) 

পলদী। পরিখা । গোঠী। পর্যদূ। বাহীক। পর্বত। কূলকীট। শৃবসেন। 

বহুকীট। পটচ্চর। তনি। উদপান। লোমন্। গোমতী । কমলভিদ|। 

সন্ধিবেলা। যকং। সন্ধ্যা? পৌর্ণমানী | ত্রয়োদশী । অমাবস্তা। অমাবাসা।। 

নৈকতী। প্রতিপৎ। শব্দৃ। পুব। বন। গিরি। চতুর্দশী । পঞ্চদণী। ফলে 

পর্বণি চ বাচো সংবৎ্সব। পলদ্যাদিরাক্কৃতিগণঃ | (৫) 

নিবাদাৎ পৃথীমধ্য[চ্চরণে মধ্যমশ্চ। ৯ 

১। মাহকিপ্রস্থইতাত্র উদীচাগ্রামট্াপবাদঃ। 

২। নীলীনকাৎ বহ্বচোওন্তেদাস্ত[দিতানেন প্রাপ্ৃস্ত টস্ত বাধঃ। 

৩। ইকাকুশব্দে| হত্রদেশবাচী। তম্মাৎ ব্বব্ষয়াদবৃদ্ধ! চ্তি প্রাপ্তস্ত ণকগ বাঁধ] । 

৪। বু প্রত্থুতীনামুদন্তানাং পাঠ ও দেশে ইত্যনেন প্রাপ্তন্ত ফ্কম্ত বাধনার্থ; | 
গন্ধারাদীন।ং ব্রবিষয়াদবৃন্ধ।চ্চেতি প্রাপ্তস্ত ণকপ্ত বাধনার্থ;। 

৫। পলদ্া্দিগণে গোগী গোমতী নৈকভীশদানাং প্রাচাবাহীকখামবাচিত্বাং প্রাপ্ত 

ণকল্য বাধনার্থ, পাঠঃ বাহীকণন্বশ্ত ককাবোওত।াৎ ফেঁ সিষেগাত্র গাঠ এবং জপয়তি 

যংযেমাং লক্গণানাং বুদ্ধাব-দ্সামান্যবিষয়তং তেষ।ং লক্ষণ[নাং বৃদ্ধবিহিতঈয়ো বাঁধকো- 

ভবতি। ছেন গলুকে। ভব উলুকীমঃ| বাহকবর্পে ভনঃ ব|হকব্ধপীয়ঃ। অত্র কোং উদীচ্য 

গ্রামট্ঞচ বাধিত ঈঘএন ভবতি। সন্ধিবেলাদীন1ং কালব।চিনাং কালঞ্িকবাধনার্থ!। 

শরচ্ছব্দসা ইহরেণুক|বৌ5 প1ঠ1ৎ শারদ; শাবদীয়ঃ | পুববন গিরীশা মিহ নদ্যাদৌচ পাঠ 

পৌরঃ গৌরেয়ঃ বানঃ বানেয়ঃ। গৈধ* গৈরেয়ঃ | শেষাণামুদীচাখ্র। মটু বাধনার্ঘঃ পাঠঃ। 

ঘলে গর্লাশিদ্ত। সা বৎস" দল মাংবত্সবং পর্ব| স্বন্র স।ংবংসরিকমুণম্। 



তদ্ধিতপাদে কল্মাধিকাঁরঃ। ১৮৯ 

নিবামবাচিনঃ পৃথথী মধ্যশন্দাৎ ষ) স্তাস্তবাদৌ চরণে জাচ্যে। মধ্যমাদেশশ্চ | 

পৃথীমধ্যে নিবাসোহত্ত মাধ্যমঃ কঠ;। নিবাধাদিতি কিম্ ৷ পৃথীমধ্যাদাগঃ 

মধ্যমীয়ঃ কঠঃ। চরণইতি কিম, মধামীয়ঃ শৃদ্রঃ। 

যুষ্মদম্মদে। বা! ণীনশ্চ। * (১) 

আভ্াং ফো ীনশ্চ স্তাদ্বা ভবাদৌ। যৌন্মাকঃ। যৌদ্মাকীনঃ ॥ পক্ষে 

ুম্মদীয়ঃ। আন্মাকঃ: | আন্মাকীনঃ । অন্মদীয়ঃ। 

পর্ণো ভবাদতাঃ। 

পাশাপাশি 

ঢাৎ। ৯ 
নি 

ঢাদদিত্যধিক্রিয়তে ধাদিতাতঃ গ্রাক। রর 

বেত্্যধীতে | % % 

ঢাৎ পর: ষঃ স্যাদ্ধেক্ধীত ইতার্থে। ব্যাকরণং বেত্তাধীতে বা বৈয়া- 

করণঃ। প্রভাকরগ্রন্থঃ গ্রভাকর স্তং বেস্তাধীতে বা প্রাভাকরঃ। 

ফিক উক্থাদেঃ ষষ্টি-শতাদিপথাত্বণিৎ। ৮ 

ঢাছুকগাদেঃ ফিকঃ স্যাদ্বেন্তাধীতই ার্থে ষ্টিপ-শএপথান্াস্থ ষিকঃ। 

উক্ণম্রীতে 'কৃথিকঃ | ওুকৃঘিকা মধীত ইত্যার্ঘঃ। লৌকায়তিকঃ। বিদ্যান্তাৎ। 

বায়সবিদ্বিকঃ। অঙ্গাদিপূর্বাত্ত,। অঙ্গবিদ্যামধীতে আনগবিদ্যঃ। রৈধিদাঃ | 

লক্ষণান্থাৎ। গৌলক্ষণিকঃ। কল্লান্তাৎ। মাতৃকল্পিকঃ। অকল্লাদিসত্রান্তাৎ। 

বার্তিকস্ত্রিকঃ। কল্লাদেস্ত। কাল্লস্থত্ঃ। আখান বিশেষাৎ। যবক্রীতমধি- 

কৃত কৃতে গ্রন্থঃ যবক্রীত স্তং বেত্যধীতেবা যাবক্রীতিকঃ। তার্কিকঃ। 

আঁখ্যায়িকাবিশেষাৎ। বাসবদন্তিকঃ। ক্রতুবিশেষাৎ। আগ্রিষ্টোমিকঃ। 

ষষ্টশত-িশাগান্ব,। ষষ্টপথকঃ | স্ব্বিমাং ষষ্টপখিকী। শতপখিকঃ। অন্ুহ্- 

নাম গ্রন্থবিশেষ স্তমদীতে আন্ুহ্কঃ॥ ইকস্তকঃ। 

এ উকৃ। (২) লোকায়ত। স্তায়। স্তাম। নিমিত্ত। পুণরুক্ত। নিরুক্ত। 

৮৮ সাশীশীশিশা টি শি শীীশিশি শিশির 
528: বে 12৮2 

১। যুষ্মদন্মদইতি। ত্যদাদিতেন ব্দ্ধসংজ্ঞকতগাগিত্যেযপ্রাপ্তৌ বিধানম্1 

২। উক্থশব্দঃ সামবিশেষবাচী। ইহতু মোর্ধো নগৃহ্াতে । কিন্তু তন্ক্ষণপরো যোগান 

বিশেষ গুকৃথিকাপর নাম! লক্ষণয়া ত২পরঃ। 



১৯০ রৃছন্ুপ্ধীবোধব্যাকরণমৃ। 

হজ । চর্চা। ধর্ম। 'ক্রমেতর। শ্লক্ষ। সংহিত| । পদ। ক্রাম। সংখাত। 

অন্ন । পক্ষ্য। লক্ষণ। বৃত্তি। গণ। সংগ্রহ । গুণাগ্ুণ। আহুর্বেদ। অন্ধুপদ। 

অন্থকল্প। অনুগুধ। ইতিহাস। পুরাণ। বসন্ত। বর্ধা। শরদ্। হেমন্ত। 

শিশির। .প্রথমণ্ড। চরমগ্ডণ। আত্মগুণ। অথর্বন্। আর্বণ। দ্বিপরী। 

জিপদী। জ্যোতিষ। অঙ্গাদিপূর্ববকে তর বিদ্যান্ত। লক্ষণান্ত। কল্পান্ত। 

অকল্নাদিস্ত্রান্ত । আখ্যানবিশেষবাচিনঃ । আখধ্যাফ্িকাবিশেষবাচিনঃ। ক্রুতু- 

বিশেষবাচিনশ্চাত্র পাঠ্যাঃ। উক্থাদিঃ। অঙ্গ। ক্ষত্র। ধর্ম। সংসর্ণ। ত্রি। 

অঙ্গাদিঃ। 

পদান্তাদিকঃ | ৯ 

ঢাৎ পনাস্তাদিকঃ স্তাদেত্যধীতইত্যর্থে। পুর্বপদং বেত্তযধীতে বা পুর্ব- 

পদি+:। উত্তরপদিকঃ। ** 

পদাদেঃ কঃ। % 

ঢেভ্যঃ পদাদিত্যঃ কঃ স্তাগ্বেত্তাধীতইত্যর্থে। পদং বেত্ত্যধীতে বা পদকঃ। 

জ্রমকঃ। শিক্ষকঃ। মীমাংদকঃ। কেক স্বইতি শ্বঃ। 

পদ। ক্রম! শিক্ষা । মীমাংসা । মামন্। উপনিষদ । পদাদিঃ। 

অনুত্রাঙ্গণাদিন। * (১) 

ঢাদনুত্াঙ্মণাদিন্ স্তাদ্বেত্তাধীতইত্যর্থে। অনুত্রাঙ্গণী। অনুত্রাহ্মণিনৌ । 

অনুব্রাক্মণিনঃ | 

ছন্দসে বাত্বিয়োহ ধাতে শোত্রশ্চ। ৮ 

ঢাৎ ছন্দসে। হ্ধীতইত্যর্থে ইর়ঃ স্যাদ্বা। তন্মিন ছনসঃ শ্রোত্রাদেশশ্চ। 

ছন্দোহধীতে শ্রোত্রিয়ঃ ৷ ছান্দসঃ। ত্বস্তসায নামুবৃত্তিঃ | 

সঙ্ঘ্য গ্রকৃতিকাৎ কোউক্ত্রাজুক। ৮ 

সধ্যাপ্রকতিকাৎ ককারোঙস্থত্রবাচিনঃ পরস্য অধ্যেতৃ-বেদিতৃবিহিতন্ত 

ত্যন্ত নুক্স্তাৎ। অষ্টাবধ্যায়।ঃ পরিমাণমস্য অষ্টকম. | পাণিনেঃ সুত্রম | তথ্বত্ত 

ধীতেবা অষ্টকঃ পাণিনীয়ঃ। দশকো বৈয়ান্রপদীয়ঃ। ত্রিকঃ কাশকৃৎমঃ। 

সম্ঘ্যেতি কিম.। মহাবার্তিকং বেত্বাধীতে বা মাহাবার্তিকঃ। কো, ইতি 

৮৮ শাশ শিশি ্াশীক্ি্পাী 7 তি ীশীিশীশিশিপা স্টপ ৮ পপ শা 47 পাপী 

১। মঙ্ত্রেতরবেদভাগে। ব্রাহ্মণম্। তৎসদৃশো গ্রস্থোই মুত্রাঙ্গণমূ। 



তদ্দিতপাদে কর্াধিকারঃ। ১৯১ 

কিম.। চতুষ্ট়ং বেত্তাধীতে ঝা চাতুষ্ট়ঃ । সুত্রা্দিতি কিম্.। কলাপকং বেত্থয 

ধীতেব কানাপক: । 

সহ-সর্বাদেঃ | % 

সহপূর্বাৎ ্বপূর্াচ্চ লেঃ পরস্য অধযোতৃ- টা ত্যস্য লুক্- 

স্যাং। সবার্ভকং 'বধ্যধীতেবা সবার্ডিকঃ। সমংগ্রহঃ। সর্বাবেদঃ। 

সর্বশান্ত্রঃ। 

প্রোক্তাৎ। »* 

প্রোক্কার্থত্যাস্থাদধ্যতৃবেদিতৃবিহিতস্ত ত্ান্ত লুক্গ্যাৎ ৷ পাণিনিনা 

প্রোক্তং পাণিনীয়ং। তহ্ছেঙ্যধীতে বা পাণিনীকঃ। 'স্ত্িয়াং পাণিনীয়।। 

অপিশলস্তাপত্যম্ আপিশলিস্তেন প্রোক্তমাপিশলং সুত্রম্। তদ্বেত্যধীতেবা 

আগপিশলঃ। স্ত্রিয়াং আপিশল1। গৌণত্বাৎ পূর্বষ্ণপ্তত্বেপি নেগ্। 

ছন্দো-ব্রাঙ্মণ-কর্প-স্ত্রাণি তদ্ধিষযাপি। ১৫ পু 

এতানি প্রোক্তত্যান্তানি অধ্যেতৃ বেদিতৃবিষয়াণোব গ্রয়োজ্যানি । নত 

স্বতন্্েণ। (১) কঠেন গ্রোক্তং ছনো। বেত্ত্যধীতেবা কঠঃ।' ৫২) প্রোক্তা 

ঘূক। তগ্ডিনা প্রোক্তং ব্রাহ্মণ বেত্তযধীতেবা তা্ডী (৩)। কশ্যপেন 

গ্রোক্জং কল্পং বেত্ত্য ধীতেবা কাশ্াপী ৷ (৪) পারাশর্যেণ প্রোক্তং ভিকষুহ্ত্রং 

বেত্তাধীতেবা গারাশরী । (৫) ছনোত্রাঙ্ষণদীতি কিম.। পাণিনীয়ং 

ব্যাকরণম. | 

গচ্ছতি পথি-দূতয়োঃ | % 

১। ছন্দ; প্রভৃতিভ্য স্তদৈব প্রোক্তার্থে প্রত্যযঃ স্তাৎ যদ! প্রোস্কপ্রত্যয়ান্তেভাঃ শবেভ্যঃ 

বেতাধীতে বেতার্থে প্রতায়স্তলরোপশ্চ সম্তাব্যতে। নতু কঠেন প্রোক্তং কঠমিতি স্বাতস্থোগ 

গ্রয়োগঃ সাৎ। তেন কঠেন প্রোক্তং'কঠম্। কঠং এবেত্তযাবীতে বা কঠ ইত্যেবং বাক্যমপি 

নস্যাৎ। অতত্রবো্তম্ কঠেন প্রে। ্তমধীতে, ইতি। 

২। কঠইতি। কঠচরকাুক ইত্যনেন 'কঠশব্বাৎ পরোজা্থপ্রত্যযসা লুক্। ততঃ অধ্যে- 

ত্াদিবিহিতপ্রতায়স্য চ লুক । 

৩। তত্ডিশব্দাৎ ধষিপ্রোক্য়োরিত্যনেন প্রোক্তার্থে ণিন্। 

৪) কশ্প শব্দীৎ কশ্যপ কৌধিকাদিতানেন প্রোকজার্থে ণিন্। 

৫। পারাশধ্য শব্বাৎ পারাশব্যপিলীলিত্যা মিত্যনেন শিন্। 



১৯২ বৃহম্মু্গবোধব্যাকরণমৃ। 

ঢাংযগাবিহিতং ত শ্যান্গন্ছহীভার্থে। যো গতি নচেৎ গদ্থা দূতো। 

বাস্তাৎ। জন্রং গঙ্ছতি পন্থ' দূতো বা শ্রৌদঃ। মাথুবঃ । কান্তকুজঃ। 

বারাণসেয়ঃ | পথি-দুতয়োরিতিকিং। মথুবাং গচ্ছতি সার্থঃ। 

অভিনিষ্কামতি দ্বারে । ৮ 

ঢাং যথাবিহি তং তাঃ ম্াৎ মণ্ভিনিষ্ কামতীত্যর্থ দ্বারে নাচ্যে। জরন্পমাতি- 

মুখ্যেন নিষক্রামতি শৌন্ং কান্যকুজববারং | (১) মাথুরম্। কান্তকুজম্। 

বানানসেরম। রাষ্টিমম্। দ্বার ইতিকিং। ক্রন্নমভিনিষ্ক্লামতি পুকষঃ। 

অধিরুঠ্য কৃতোগ্রন্থে। * 

ঢাৎ যগাবিহিতং তাঃ স্যাদধিরৃতা কৃত ইত্যর্থে গ্রন্থে বাচ্যে। স্ুুভদ্রামধি- 

কৃত্য কতো গ্রন্থঃ সৌভদ্রঃ। গ্রন্থ ইতিকিং। স্ুভদ্রামধিকিহ্য কৃতঃ প্রাসাদঃ| 

লুবাখ্যায়িকায়াং বন্ীমূ। ৯ 

অধিকৃত্য কৃত ইতার্ঘে বিহিতসা ত্যদ্য লুপ্ স্যাৎ আখ্যায়িকারপে গ্রন্থে 

বচো বহুপম্ণ। বাসবদত্তামধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ বাসবদত্তা। বভ্লমিতিকিং। 

তৈমরগী। 

ইন্দ্রজননাদেরীয়ঃ। ৮ 

ঢাদিন্রজননাদেরীয়ঃ স্তাদধিকৃত্য কৃত ইতার্থে গ্রন্থে বাচ্যে। ফ্াপবাদঃ। 

টন্ত্রননীয়ঃ। সীতান্বেষণীয়ঃ। প্রছাাগমনীয়ঃ| শিশুনাং ক্রনানং শিশুক্রন্- 
ক্তমবিকৃত্য কতো। গ্রন্থঃ শিশুক্রন্দীয়ঃ | যমসভীরঃ। অগ্নিকাশ্তপীয়ঃ। কিরাতা- 

জ্ুীয়ঃ। 

ইঞ্জরজনন। লীত'নেষণ। গছ্যয়াগমন | শিশরুনা। যমনত। অগ্নিকাশ্তপ। 

শ্রেনকপোত। কিরাভাজ্জুম। শন্দার্ঘনন্বদ্ধ । বাক্যপদ। খিরুদ্ধভোগন। ইন্দ্র 

ভনন[দিরাকৃতিগণঃ | 

ফিকে রক্ষত্যাদৌ । ৯ 

ঢাৎঝিকঃ স্যাৎ রক্ষতীত্যাদ্যথেধু। 'নণানং রক্ষতি সামানিকঃ| বদরা- 

নুঃত বাদরিকঃ। (১) | | 

১। যদ্যপি স্বারমতি নি, মণক্রিয়ায়ং করণঞ্েন প্রদিক্ধং তথাপি অন্ত স্বাতন্থ্য বিবক্ষয়। 

কর্তৃ$বাবহারঃ।| অসিশ্ছিনন্তীতিবৎ | 

১। তম পতিতস্ত একৈকন্তেপাদানমুগ্থনম। কণান্ুঃতি কাণিকঃ। 



তদ্ধিতপাদে কর্মম[ধিকার। ১৯৩ 

রক্ষতি। উগ্চতি। বর্ততে | বন্ি। ধানঠি। গৃঙ্গর্দি। সমবৈতি | 'হস্তি। 

তিষ্ঠতি | প্রধচ্ছতি। করোতি। চরতি। গঞ51 বর্তুতি । আপন্ন। 

গচ্ছতি। অবীষ্ট। ভূতি। ভূত। ভাবী। ফাহতি। শিও।নহতি। পচতি। 

সম্ভবতি। অনভর্[ত। বহতি। হরতি। আহ্বতি। রক্ষত্যাদিঃ | 

প্রতীগাদের্বর্তে । ৮ 

ঢা প্রতীপাদেঃ ফিক স্তান্ঘর্ভতইত্যর্থে। গ্রতীগং বর্ততে (৯) 

গ্রাতীপিকঃ। 

প্রতীপ। গ্রতিকূল। গ্রতিলোমন্। অন্ুলোমম্। পরিপার্খ। অন্বীপ। 

পরিমুখ । অনুকূল । গ্রতীপাদিঃ | 
গ্রভৃতাদেবক্তি। & 

ঢাৎ প্রভৃতাদেঃ ঝিকঃ স্তান্বকীত্যর্থে। গ্রভৃং বন্থি প্রাভৃতিকঃ। 

প্রভৃত। প্রতিভূত। পর্যাপ্ত । স্বস্তি। ম|শব্দ। নিতাশব্দ। কার্য । (২) 

গ্রভৃতাদিঃ | 
পদব্যাদে ধাবতি। ৮ 

ঢাৎ পদন্যাদেঃ ফিকঃ স্তাদ্ধাবভীত্যর্থে। পদখীং ধাবতি, পা্দবিকঃ। 
দগুমাথং ধাবতি দাওমাথিক2। 

পদখী। অনুপদ। আকন্দ । মাথোত্তরদ | (৩) পদব্যার্দিঃ। 

গদেনুরদ-ললা মার্থ-গ্রতিকগাৎ গৃক্গাতি | ১ 

ট1২ পদোত্তবদাৎ ললামাদর্থাৎ গ্রতিকগ্ঠাচ্চ ফিকঃ স্তাৎ গৃষ্া।ভীত্ার্থে। 

পূর্বপদং গৃঙ্গাতি পৌর্বপদিকঃ | লালাদিকঃ। আধিকঃ। প্রাতিকণ্ঠিকঃ। 
সমুহাথাৎ সমবৈতি। % (8) 

ঢাৎ সমৃভার্থাৎ ফিকঃ শ্তাৎ সমবৈতীতার্থে। সমবায়ং সমবৈতি সাবা 
য়িকঃ। সামৃহিকঃ। সামাদিকঃ। সান্গিবেশিকঃ। 

ঙ 

»। প্রতীপমিতি ক্রিয়াবিশেষণত্বাৎ কণ্ম। 

২। মাশবং বক্তি মাশব্িকঃ। এবং নৈতাশব্দিকঃ। কাধ্যশব্বিকঃ | 

৩। মাথশব্দঃ পথিপধ্য।য়; স এবউত্তবদ মন্ত্যপদং যন্য তৎ। 

৪। সমধৈতি আঁগত্য তদেকদেশে। ভবতীত্যার্থ:। 

২৫ 



১৯৪ বৃহনুগ্ধবোধবাকরণমৃ। 

গাঃ পরিষদে! বাঁডু সেনায়াঃ। * 
ঢাৎ পরিষদে পাঃ স্তাৎ সমবৈতীতার্থে। সেনারাস্ববা। ফিকাপবাদঃ। 

গরিষদং সমবৈতি পারিষদ্যঃ । হৌনাং সমবৈতি দৈশ্তঃ। সৈনিকঃ। 

পক্ষি-মত্শ্ক-মুগেভ্যো হস্তি। ৮ 

ঢেভাঃ পক্ষ্যার্দিভ্যঃ ফিকঃ স্ান্বস্তীত্যথে । ব্বনির্দেশারশ্বরূপমাত্রগ্রহণম্। 

পক্ষিণং হস্তি পাক্ষিকঃ। শাকুনিকঃ। মাযুরিকঃ। পাঁতৎকঃ। মাতস্যিকঃ। 

মৈনিক:। শাফরিকঃ। মার্গিকঃ। হারিগিকঃ। নৈয়ঙ্কুকঃ। ন্া্কুকঃ। 

রৌরুকঃ| ইকন্তকঃ। 

পরিপদ্থাত্তিষ্টতিচ। *% (১) 

ঢাৎ পরিপন্থাৎ ফিকঃ স্তা তিঠতভীত্যর্থে হস্তীত্য্থেচ। গম্থানং বর্জয়িত্বা 

ব্যাপ্য ঝ তিষ্ঠতি হস্তি'খ! গারিপদ্থিক শ্চৌরঃ। 

নিন্দা প্রযচ্ছতি। % 

ঢান্লিন্যাৎ ফিক: স্তাৎ গ্রধচ্ছতীত্যর্থে। দ্বিগুণবৃদ্ধার্থং দীয়মানং ব্য 

দ্বিগুণ মুচ্যতে, তচ নিন্দাম্। দ্বিগুণং প্রযচ্ছতি দ্বৈগুণিকঃ। ব্রৈগুশিকঃ। 

বৃদ্ধে বু ুষ্চ | ১ 

ঢান্লিনদ্যায়। বৃদ্ধেঃ ফিকঃ স্তাৎ প্রযচ্ছতীত্য্ে | বৃদ্ধেব ধুষস্চ। বৃদ্ধার্থং 

ব্রব্যং বৃদ্ধিঃ। নিন্দ্যাং বৃদ্ধিং গ্রযচ্ছতি বার্ধ,যিকঃ। 

কুসীদ-দশৈকাদশাভ্যাং ষিকঃ। * (২) 

ঢাৎ নিন্দ্যাৎ কুণীদ্দাৎ দশৈকাদশ।চ্চ ষিকঃ স্যাৎ প্রযচ্ছতীতার্থে | কুসীদং 

বৃদ্ধিস্তদর্থং দ্রব্যং কুসীদম্। নিন্যং ততপ্রযচ্ছতি কুদীদিক:। দশসজ্ঘোব 

একাদশসঙ্খা। যেষামর্থানাং তান্ প্রযচ্ছতি দশৈকাদশিকঃ। দশৈকাদশিকী 

্ত্রী। দশসহ্খকান্ দদদেকাদশসঙ্খ্যকান্ প্রতারণায় বোধ্যত্তি পরিশোধন 

বেলায়ামেকাদশসঙ্ঘযক গ্রহণায়েতি নিন্যত্বম্। 

শব-দর্দ,রাভ্যাং করোতি। 

১। পরিপখশফসমানার্থ;: পরিপন্থশবোপ্যন্তীতি কাশিকা। 

২। গ্শৈকাদশেতি। নক্্যায়। ভোৌংবহোরিতি ডঃ । 



তদ্ধিতপাদে কল্মাধিকারঃ। ১৯৫ 

ঢাভ্যামাভ্যাং রক্ষত্যাদিত্বাৎ ফিক: স্তাৎ করোভীত্র্থ। শব্দং কুরোকতি 

শার্খিকঃ। বৈয়াকরণঃ। (১) দার্দরিকঃ। (২) কুলালঃ। 

ধর্মীদে শ্চরতি। * ৃ 

দে: ফিক: স্যাচ্চরতীত্যর্থে | ধর্দং চরতি ধার্ষিকঃ। অধার্শিকঃ। 

(৩) মহানায়ী ব্রতং চরতি মাহানান্িকঃ। 

ধর্ম । অধর । মহানায়ী। গোদবান। আদিত্যব্রত। ধর্মীপিঃ। 

অবাস্তর়দীক্ষাদের্ডিন্। % * 

ঢাদবান্তরদীক্ষাদে 9উিন্ স্যাচ্চরতীত্ার্ধে। অবান্তরদীক্ষাং চরতি বাস্তব 

দীক্ষী। ডিন্করণমুত্তরার্থম.।' 

অবান্তরদীক্ষ1। দ্বেবব্রত। তিলব্রত । অবান্তরদীন্ষাদিঃ । 

ডকশ্চাষ্টাচত্বারিংশতঃ। ৯» ৮ 

টাদট্টাচত্বারিংশতে। ডক ডিংশ্চ স্যাচ্চরতীত্যর্থো ফিকাপবাদঃ। অগা 

চত্বারিংশঙে। বর্ষানি ব্রতং চরতি অষ্টাচত্বারিংশকঃ | অষ্টাচ্বারিংশী ! 

চাতুর্মাস্যাদ্যলোপশ্চ। ৮ রি 

াক্চাতুর্মাস্যাৎ ডকো। ডিংশ্চ স্যাৎ চরতীত্যথে যলোগশ্চ। চাতৃর্মান্যং 

বতম, চরতি চাতুর্াসকঃ। চাতুর্মাসী। | 

নায়ি ললাট-কুকুটাভ্যাং পশ্যতি। ৮ 

ঢাভ্যা মাভ্যাং ফিক: স্যাৎ পশ্যতীত্যথে। ললাটং গশ্ততি লাবাটিকঃ। 

সেবকঃ। (৪) কুকৃকুটাং তৎপাতাহদেশং স্বল্প তরদেশমিতি বাবৎ। গশ্তি 

কৌকৃকুটিকে। ভিক্ষুঃ। (৫) 

১। শর্ং করোতি প্রকৃতিপ্রভ্ায়বিভাগেন বু[ৎপাদয়তীতার্থঃ। অভিধানাঘধৎপাঁদন 

এবায়ং প্রত্যয়ঃ। নতু শব্দং করোতি খরইত্যাদৌ | 

২। দর্দরো! বাদ্যভাওবিশেষঃ। ভাটসংস্কারক'লে দর্দরং শব্দবিশেষং কুলাগঃ 

কুরাতীতি দার্দ'রিকঃ। 
৩। ধন্মীধন্নয়োশ্চরণমিহাসেবনম্। আসেবনং হি আচরণনৈয়ত্যম। তেন কাদাচিৎ 

কাচরণে মাতৃৎ। 
৪1 যঃসেবকঃ কাঁ্যেঘনুপন্থিতঃ সন্ দুরে স্থিত প্রভোললল।টং পশ্বতি কোগগ্রসাদ 

পরিজ্ঞানার্থং। সইত্যর্থমূ। লালাটকঃ প্রত্রোভালদশী কায্যাক্ষমণ্চয় ইত্যমরঃ 

৫| ভিন্ুহি পাঁদবিক্ষেপদেশপয্যস্তমেব চক্ষুঃ নংযম্য গচ্ছতীত্যর্থ;। 



৯৯৬ বৃহন্ুগ্ধবোধব্য/করণম্। 

পারায়ণাদে তদস্তাড বর্তয়তি। ৯» 

ঢাৎ পারায়ণাদেঃ পারায়গাদযস্থাচ্ ঝিকঃ স্যাৎ বর্তযতীত্যথে। পারায়ণং 

বর্তয়তি গারায়ণিকঃ। শিষ্যঃ। তৌরার়ণিকে|বজমানঃ। চান্দ্রায়ণিক স্তপত্বী। 

দ্বেগারায়ণিকঃ । দ্বৈতুরায়ণিকঃ। দৈচান্্া়ণিকঃ | 

শান্ত্রবিশেষসমগ্রাধ্যয়নাথথপারাষণ। যক্তবিশেষবা চিতুরায়ণ। 'ব্রতবিশেষ- 

বাচিচান্দ্রাযণ। গারায়ণাদিঃ | 

সংশয়াদাঁপন্নে । * র্ 

ঢাৎ সংশয়াৎ ফিকঃ স্যাৎ আপন্নে অর্থে । সংশয়মান্পন্নঃ সাংশয়িকঃ | 

স্ুম্নাতাদেঃ পৃচ্ছতি | ৮ | 

ঢাৎ কুন্গাতাদেঃ ফিক: স্যাৎ পৃচ্ছ রী ত্যে। জুন্নাতম, পৃচ্ছতি সৌনলাতিকঃ। 

মৌথস্ুপ্তিকঃ। 
সুন্নাত । সুখস্ুপ্তি। মুখরাত্রি ৷ সৃখশয়ন। সুন্নাতাদিঃ। 

যোঁজনাডে গঁচ্ছতি। * 

ঢাৎ যোজনাদেঃ ফিক? স্যাদ্গচ্ছতীত্যর্ে। যোজনং গচ্ছতি যৌজনিকঃ। 

যোজন। গুরুতন। গরুর । পরদার। শতক্কোশ । শতযোজন। 

যোজনাদিঃ। 

পথ; ষিকে। নিতান্ধ ণঃ পন্থশ্চ। * 

ঢাৎ পথঃ ধিকঃ স্যাহ গচ্ছ তীত্ার্গে। নিভাং গঙ্ষ হীতাথেতু ণঃ স্যাৎ পথঃ 

পদ্থাদেশশ্চ। পন্থানং গচ্ছতি গথিকঃ। পস্থানং নিত্যাং গচ্ছতি পান্থঃ। 

পান্থ স্ত্রী ৰ 

কালেভ্যো হদী্ট-ভত-ভূত-ভাবিষু। % 

ব্রনির্দেশঃ: স্বরূপগ্রহণনিরাসাথ। ঢেভাঃ কালবিশেষবাচিভ্যঃ ফিকঃ 

স্যাৎ অনীষ্টাদিষথেধু। মাসং ব্যাপ্য অধাষ্টঃ মতকৃত্যাধ্যাপনাদৌ ব্যাপারিতঃ 

মাসিক হব্যাপকঃ। মাসং ব্যাপা ডুতো| (বতনেন ক্রীতো মাসিকঃ কর্মুকরঃ। 

(১) মাসং ব্যাপ্য ভূতঃ বন্তাবান্ মাসিকো ব্যাপিঃ। মাং ব্যাপ্য ভাবী অনা; 

গতমন্তঃ মাসিক উত্দবঃ | সর্বত্র সদা ধ্বাপিব্যাপ্তাবিতি ঢত্বম | 

শম্পা টিটি লী শশী পিপি শেপ স্পা আংশিক সপ 
এ শ্াশীাশিশিপি 

ও পি সি 

শশা শি শীত স্পা 

১। যদ্যপি অধ্যাপনভরণে দু ব্যপা ঢা কিযেতে ইতি ন তাভ্য।ং মাসে ব্যাপ্যতে 

কগলি রহ কিবার্থ, ভে কিয়েডে ফলভুতয। তয়। জিয়া ব্যাপামানো মাস স্তাভ্য।ং ব্যাপ্যতইত্ু- 



তদ্ধিতপাদে কম্মাধিকারঃ | ১৯৭ 

মাসাদ্বয়সি বশীনোৌ । ৮ / ৃ 

ঢান্মাসাৎ যণীনৌ স্যাতাং ভূতাদ্যর্গে বয়সি বাচ্যে । মাসং ভূতো ভাবী বা 
মান্তঃ। মাসীনঃ| (১) শিশ্ুঃ। 

গাদ্যঃ | পি 

কৃতগসাৎ ঢাৎ যঃ স্যাৎ ভূতাদ্যর্থে বয়দি বাচ্যে। ঘৌ মামৌ ভৃতঃ 

দ্বিমাস্যঃ | ত্রিমাস্যঃ। 

ষগ্মাসাপ্নয-ফিকৌ চাবয়সি ন্থিকণ্যো। ৯৫ 

ঢাৎ কৃতগপাৎ ষণ্মাসাৎ ণ্য-ফ্িক্য ইত্োতে স্ত্যঃ ভূতাদ্যর্থে বয়সি বাচো । 

অবয়সিতু ইক-ণেটা। যট্ মাসান্ ভূতঃ যাগ্সান্তঃ। যাগ্মাদিকঃ। ষষ্মান্তঃ। 

অবয়দিতু ষণ্মাসিকঃ ২ ষাগ্মান্তঃ | ব্যাবিঃ। 

সমায়া ঈনো গান্ত, বা। ৮ ৯ 

ঢাৎ সদাশনাদীনঃ স্তাদবাষ্টাগ্ঘথেযু। কৃতগপান্ত,বা। মমামধীষ্টে। ততো 

ভূতো ভাবী বা সমীনঃ | গাত্ত, দৈনমীনঃ | দ্বৈগমিকঃ | 

গা্রাত্র্যহঃ-সংবত্সরাদীন-ফিকৌ বর্ষান্ত,বা লুকৃচ নিত্যঞ্চেতনে। % 

ঢাৎ কৃতগসাদ্রাত্রযাদেরীন-ফিকৌ স্তাতাং তৃতাস্তর্থেযু। *বর্ষান্ত্ তয়ো- 

লুরকৃবা। চেঙনে ঝাচ্যে নিত্যং লুক। দ্ধ রাত্রী ভূতঃ দ্বিাত্রীণঃ  দ্বৈরাত্রিকঃ | 

দ্যহীনঃ। দ্বৈমন্িকঃ | দ্বিনংবতসরীণঃ | দ্বিমাংবাৎদবিকঃ। অন্থাদবৃদ্ধিঃ। 

বর্ষাতত। দ্বি্যঃ। দ্বিবধীণঃ। দ্বিণাধিকঃ। ব্যাথিঃ । চেতনেতু দ্বিব্র্ষো 

দরকঃ। 

অহৃতি। ৮ 

ঢাৎ কিঃ স্তাদর্হঠত্যর্থে। শ্বেতচ্ছত্রমহ্তি শবৈতচছ্ধিকঃ। 

দগু-দক্ষিণাদি-পাত্রেভ্যে। যো ঘেযৌ যৈযৌ। ৮ 

ঢাদগাদেধো দক্ষিণাদের্ষঈয়্চ পাত্রাৎ য এরশ্চ স্তাৎ অহতীত্যর্থে। 

রি মিনির. রর 

চাতে উপচরাং। সঙ্থাশবে পি দা কালসীপে বগেযে বনুতে তদা ততোপি প্রতায়ঃ স্যাত। 

যথা দ্বেষষ্ঠী ভূতো৷ ভাবী বা দিষ। স্টিক: দ্বিদাপু তিক?। 

১। অীষ্টাদীনাং ত্রয়াণামনুবৃত্তিসস্তবেপি অযোগ্যত্াৎ অধীষ্টসৃতয়োবিহ ন্রহণম্। 

নহাধ্েষণাস্তরনাদ্ব। বয়োবিশেষ? সন্তবতি। 



১৭৮ বৃহম্যপ্ধবোধব্যাকরণমৃ | 

দণ্টমর্থতি দাঃ । কমং। দক্ষিণামর্হতি দক্ষিণযঃ। দক্ষিণীয়ঃ। কড়ঙর্ধযঃ | 

বড়ঙ্গগরীয়ঃ | পাত্রমহৃতি পাত্র্যঃ | পাত্রিয়ঃ। 

দণ্ড। মুবল। মধুপর্ক। কদা। অর্থ। মেধা। মেঘ। যুগ। উদক। বধ। 

'গুহা। ভাগ। ইভ। ভর্গ। ধন। পণ। দগ্াদিরাকতিগণঃ। , 

দৃক্ষিণা। কড়ঙ্গর। স্তালীবিল। দক্ষিণাদিঃ । | 

যজ্জত্বিস্ভামিয়-শীনৌ কন্মার্থতিচ। ৯ 

ঢাভ্যামাভ্যাং ক্রমার্দিয়ণীনৌ স্যাতাং অর্হতীত্যর্থে কর্ষ্মাহতীত্যথেচ। 

ষক্ঞমর্থতি যজ্জিয়ে। ব্রাহ্মণ । খত্বিজমর্থতি অত্বিজীনো। যজমানঃ| যক্ঞকর্মমা- 

ভ্ঁতি যজিবে! দেশঃ । খাত্থিক্কর্ম্া্াতি আত্িজীনঃ খত্বিকৃ। 

ছেদাদেমিতামর্তি | * ৰ 

ঢ1চ্ছেদাদেঃ ফিকঃ স্তৎ নিত্যমর্থতীত্যর্থে। ছেদং নিত্যমরতি ছৈদিকঃ 

বেতসঃ ছিন্নপ্ররূটত্বাৎ। ধৈরঙ্গিকঃ। বৈরাগিকঃ। 

ছেদ। ভেদ। দ্রোহ। বর্ত। কর্ষ। সন্প্রয়োগ। বিপ্রয়োগ। প্রেষণ। 

সম্পরশ্ন। বিপ্রকর্ম। বিরাগ। তশ্ত বিরঙ্গতাবো বা বক্তব্যঃ। ছেদাদিঃ। 

শিরশ্ছেদাদ্য্চ শিরঃ শীর্ষশ্চ। ৯ 

ঢাৎ পিরশ্ট্দোৎ ষিকো যন্চ গ্তাৎ নিত্যমর্হতীত্যর্থে। তশ্মিন শিরসঃ 

শীর্যাদেশশ্চ । শিরশ্ছেদেং তিন্যমর্হৃতি শৈর্ষচ্ছেদিক2। শীর্ষচ্ছেস্তঃ | 

পচতি-সন্তৃবত্যবহরতি চ। ৯% 

ঢাৎ ফিকঃ স্তাৎ পচতীত্যাগ্ঘর্থেযু। প্রস্থং গচতি প্রান্থিকঃ। সন্তভবঃ 

সমাবেশনং ধারণমিত্যনর্থন্তরমূ। প্রস্থং সম্ভবতি গ্রাস্থিকঃ কটাহঃ। গ্রস্থং 

্শ্মিন্ সমাবেশয়তীত্যর্থ:। অবহার উপসংহারঃ। প্রস্থমবহরতি প্রাস্থিকঃ। 

পাত্রাচিতাঢ়-বিস্তাদীনো বা। ৮ 

ঢাৎপাত্রাদেরীনো! বা স্তাৎ পচত্তীত্যাগ্র্থেষু। .পাত্রং গচতি সম্ভবতি 

অবহৃরতি বা পাত্রীণা পাত্রিকী। আচিতীনা আচিতিকী। আডঢ়কীনা। 

আঢ়কিকী। বিস্তীন! বৈস্তিকী। 

গাৎ ধিকশ্চ বা। ৯ 

ঢাৎ কৃতগসাৎ পাত্রাদেরীনঃ যিকশ্চ স্তাঙ্ধা পচতীত্যাগ্র্থেষু। দ্বে পাত্রে 

পচডি সম্তভবতি অন্হরতি বা দ্বিপাত্রিকী দ্বিপাত্রীণা । দ্ব্যাচিতিকী। দ্ব্যাচি- 
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ভীন|। দ্বাঢ়কী দ্ব্যাঢ়কীনা । দ্বিবিস্তিকী দ্িবিস্তীনা সা পক্ষে ফিকরুকি । 

দ্বিপাত্রী । দ্যাচিতী। দ্ব্যাঢ়কী। দ্বিবিস্তা | (১) 

কুলিজাল্ল.ক্-ষিক-ষিকেনাঃ | * 

ঢাৎ কৃতগনাৎ কুলিজাৎ লুক্ ধিক-ফিক' ঈন ইত্যেতে স্থ্যঃ পচতীত্যাদি- 

ঘর্থেধু। দ্বিকুলিদী। তার্থেমানাদিত্রীপৃ। দ্বিকুলিজিকী। দৈকুলিজিকী। 

দ্বিকুলিজীন! । 
শাদিভ্যোভাবাৎ বহতি-হরত্যাবহতি | % 

ঢাৎ বংশাদিপূর্বাৎ ভারশব্বাৎ ফিকঃ স্তাদ্বহতীত্য।দিঘখেযু। বংশতারং 

বহতি উৎক্ষিপ্যধারয়তি হরতি দেশান্তরং প্রাপয়তি আবহতি উৎপাদয়তি ঝ| 

বাংশভারিকঃ। বাৰজভারিকঃ । ভারভৃতেভো! বংশাদিত্য ইতি ব্যাখ্যা" 

স্তরম্। তত্র ভারভূতং বংশং বহতি। বাং শিক ইতুগনদিং। 

বংশ। বলুজ। কুটজ। মূল। অক্ষ । স্থৃণা। অশান্। অশ্ব। হঙ্ষু। থষ্টা। 

ংশাদিঃ | 

দ্রব্য-বন্নীভ্যাং কেকৌ। * 

টানা দ্রব্যবস্নাভ্যাং ক্রমাৎ কইক ইত্যেতৌ স্তাতাং বহতীতযাদিষখে যু। 

দ্রব্যং বহতি হরতি আবহতি ব| দ্রবাকঃ। বন্সিকঃ। 

শতাদ্যেকাবশতেহহৃত্যাদৌ | »* 

শতাৎ যইক ইত্োতো স্তাতামর্তীত্যাদিশ্বখেবু। নতু ত্াবাচান্ত গ্রক্ৃতাথ” 

শতসঙ্খযাসঙেয়ত্বে। (২) শতমর্তি শত্যঃ শতিকঃ। অশত ইতিকিম্। শতং 

পরিমাণমন্ত শতকং সঙ্ঘঃ। ইহ ত্যবাচ্যলজ্ঘ এব গ্রকৃত্যর্থশতসঙ্যাসঙ্ঘোয়ঃ | 

বস্ততে। ভেদাতাবাৎ। 

অর্থতি। পচঠি। সম্ভবতি। অবহরতি। বহতি। ভয়তি। আহরতি। 

ক্রীত। নিমিত্ত। ঈশ্বর । ধিদিত। বাপ। বৃদ্ধি। আয়। লাভ। শুক্ক। উপপ- 

দান বৃদ্ধানদির্দীয়তে চেৎ। অংশ & বন্ন। ভূতি। পরিমাণ। অরত্যাদিঃ। 

০০৮৮ পপাশপশীপনািিশোশাি 
ও ০ ৯ শশী শী শিটীি তি পিপি 

ধা 

১। পক্ষেফিকলুকীতি। গাধ্ধাদিস্যামিতি ব্যক্ষমাণ সুত্রেণ ফিকন্ত লুক । ততন্তার্থে 

মানাদদিতীপ, স্বিপাত্রী ছ্যাকীতি। স্বাচিত। দ্বিবিস্তেতাত্রতু অজাদিনবান্রেপ। 

২। অরত্যাদিযু কতিপয়েু ঢাদিত্যস্বযসন্তবেপি অগ্ডেবু বহু তদস্বয়াসম্তবাও অনুবর্ত 

মানমপি চাদিত্যেতৎ বৃভতাবনুক্তম্। 



২০৪ বৃহন্গ্ধাবোধবাকরণমৃ। 

কোহতি-শদন্তায়াঃ সঙ্ায়া বতোব্বিম্ বা ইস্ত। ৯ 
সঙ্ায়াঃ পরঃ কঃ স্তাৎ অহ্ত্যাদিঘণেষু নতু ত্যান্তায়াঃ শনন্তায়াশ্চ। 

বত্বস্তায়ান্ত্ কস্য ইম্ বান্তাৎ। পঞ্চাহতি গঞ্চকঃ। বহুকঃ। অতিশদস্তায়! 

ইতিকিং। সাপ্ততিকঃ। চত্বারিংশৎকঃ। ইকম্তকঃ। অত্রাথবিতস্তিশনবস্ত 

বর্জনাৎ ডহ্াবযবন্ত তের প্রতিষেধঃ। 'তেন কতিকঃ। অন্যথা ব্রিগ্রসক্গঃ। 

বতোত্ত যাবতিকঃ যাবৎকঃ| তাবতিকঃ তাবকঃ। 

বিংশতি-ত্রিংশগ্ভাং ডবস্তপায়ি। ৮ 

বিংশতি-রিংশপ্তযাং কঃ স্তাদর্থ তীত্যাদ্যর্থেষু। অসংজ্ঞারাস্ক ডকঃ | বিংশতি- 
মর্থতি বিংশতিকঃ | ত্রিংশংকং। অনায়ীতি কিমৃ। বিংশক2। ব্রিংশকঃ। 

ংসার্ধিকার্যাগণেভাঃ ষিকোহন্তাস্ত বা গ্রতিঃ। ৯ 

কংসাদিভ্যঃ বিকঃ সত] অর্তীত্যাদাথেঘু। কার্যাগণন্ প্রতিরাদেশে। বা। 

কংসমর্তি কংসিকঃ। কংসিকী। অর্দিকঃ। কার্ষাপণিকঃ। প্রতিকঃ। 

বসন-শহস্র-শতমান-বিংশতিকাৎ ফ১। ৮ 

বসনাদিভাঃ ঃ স্যাদরহতাভ্যার্দঘথেমি। বসনমর্তি বাসনম্। সাহস্রম্। 

শাতমানম্। বৈশতিকম্। 
র্পাৎ ট্রোব$। ২ 
ূর্পাৎ টু সাছা অহতীন্যাদিথে ষু। শৌর্পঃ শৌর্পিকঃ | 
গাধার্দাদিভ্যাং লুগনাস্সি। * 

ক্গাৎ অধার্দপূর্বাচ্ অর্থ শীত্যাদার্থবিহিতধ্য তাগা লুক্ সযাৎ। দ্বিকং- 
সম্। অধাদ্ধকংসমূ। দ্িশূর্পমূ। অন্যদ্বশুপমূ। অনায়ীতি কিম্। পারঞ্চ- 

লৌহিঠিকম্। পরিষাণবিশেষঃ | (১) 

সহল-সুবর্-শ তমান-কার্যা?৭ ভো বা। * 

কৃতগমেত্যো অধার্দপুর্বকেভাশ্চ সহস্রাদিভ্যো অর্থতীত্যাদ্যর্থবিহিতস্য 

তস্য লুগ্ব। পযাৎ। দ্বিসহস্ম্। অধ্যদ্িমহূত্রমূ। দিশ্ুবম্। অধ্দিস্ৃবর্ণম। 

দ্বিশতমানম্। অধার্ধশতমানম্। দ্বিকার্যাপণম্। অধ্যদ্ধকার্যাপণম্। পক্ষে 

দিসাহস্রমূ। অধ্যদ্ধনাহআমূ। দ্বিনৌবর্ণগ্। অধার্ধমৌবর্ণমূ। দ্বিশতমানম্। 

১ পঞ্চ লোহিনো। গাও পরিাণসন্তেতি বিএহে লোহিনীপবস্ত পুবতভাবেন লোহিত, 
রূপাপত্ত। সিদ্ধম। 
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. অধার্ধশতমানম্। দ্বিকার্যাপণিকম্ দ্বিপ্রতিকম্। অধার্দীকার্যপণিকম্.অধ্যর্দ 
প্রতিকম্। 

বিংশতিকাদীনঃ | »% ও 

কক তগমাদধাদিপূর্বাচ্ বিংশতিকশবাদীনঃ স্যাদরহতীত্যাদিঘখেধু। বিধিব- 

লান়লুক। দ্বিবিংশতি কীনঃ | অধ্যদ্ধবিংশতিকীনঃ | 

পার্দ-পণ-মাষাৎ যে! বাতু শত-শাণাৎ। » 
কুতগমেভে। অধ্যদ্পূর্ব্বকেভ্যশ্চ পাদাদিভ্যো। যঃ স্যাৎ অর্তীত্যাদ্যথেতু। 

শতশাণাভ্যান্ব বা। দ্বিপাদ্যমূ। অধ্যদ্পাদাম্। (১) দ্বিমাষ্যম্। অধ্যদ্ধমা- 

য্যম্। দ্বিশত্্যং দ্বিশতম্। অধ্যদ্ধশত্যম্ অধ্যদ্ধণতম্। পঞ্চশাণ্যম্ পঞ্চশাণম্। 

অধ্যদ্ধশাণ্যম্ অধ্যদ্ধশাগম,। 

থারী-কাকিনীভ্যামীকঃ কেবলাভ্যাঞ্চ। ৮ ৯ 

কৃতগনাভ্যামধ্য্পূর্ববাভ্যাঞ্চ খারী-কাকিনীভ্যাঁমীকঃ স্যাৎ। অর্থতী- 

তাদিষখেধু। কেবলাভ্যাঞ্চ। দ্বিখারীকঃ। দ্বিকাকিনীকঃ। অধার্দধারীকঃ। 

অধ্যদ্বকাকিনীকঃ। থারীকঃ। কাকিনীকঃ। 

দবিত্রেঃ শাণাৎ ফোবা। * 

দ্িত্িপুর্ববকাৎ শাণাৎ &ঃ স্তাৎ অর্হৃতীত্যাদিঘর্থেঘু। দৈ' শাণং ব্রৈশাণং । 
পক্ষে পৃর্ধেণ বা যঃ। দ্বিশাণ্যং | ত্রিশাণ্যং। উতয়ত্যক্তপক্ষে নুক্। দ্বিশাণং। 

ত্রিশাণং | 
বহোশ্চ নিষ্ক-বিস্তাৎ ফিক বা। ৯ 

দ্বি-ত্রিবহপূর্বাৎ নিষকাৎ বিস্তাচ্চ ফিকে! বাঁ স্তান্তীত্যাদিতর্থেবু। দ্বিনৈ 

ফ্িকম্। ত্রিনৈফিকম্। বহুনৈফিকম্। দ্িটবস্তিকম্। ক্রিবৈস্তিকমূ। বছুবৈ- 

স্তিকম্। পক্ষে দ্বিনিফম্। ত্রিনিফ্ষম্। বছুনিফম্। দ্বিবিস্তমূ। ত্রিবিস্তমূ। বহু- 

বিস্তম্। লুক্। 
যুগ-রথ-প্রাসঙ্গাৎ যে বহতি জন্যান্ত্ নাসম্ি। » 

« ঢেভ্যো যুগাদিভ্যো যঃ স্তাৎ বুহ্তীত্যর্থে। জনীশব্যাত্ত। সংজ্ঞায়াম্। যুগং 

বহুতি যুগ্যঃ। রথঃ। প্রারঞ্গাঃ ৷ জনীং বধুং বহতি বরং প্রাপয়তি জন্তা। বয়স্তা| | 
স্পা শশী শশী ্াীপশীশী শী ্পীষ্পেষ্পীপীপপা শিলা াাাশাাশাাশীশোহরিিিস্ীশিিপপীশীীশি 

১। অত্র পাদশব্স্য পরিমাণবাচকত্তৈব গ্রহ্ণান্নগদাদেশত | পদাদেশবিধো। চরণবাচক- 

স্যৈৰ গ্রহণাৎ। ঃ 



২০২ বৃহনুগ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

ধুরঃ ফেয়েনৌচ ৮ 
ঢাৎ ধুব্শবাৎ ফেয় ঈন য ইত্যেতে স্থ্যর্বহতীতার্থে। ধুযং বহতি 

ধোরেয়ঃ। ধুরীণঃ। ধূর্যাঃ। 
সর্ধদক্ষিণোত্তরাদ,রায় ঈনএকাত্ত, নুক্চ। ৮ ূ 

ঢাৎ সর্ব দিপূর্ববকাৎ ধুরাশব্াদীনঃ স্তাদ্বহতীত্যর্থে। একপূর্বাকাত্ত, 
লুক্চ। সর্বধুরাং বহতি সর্ধধুরীণঃ। একধুরীণঃ। একধুরঃ। গবাবাদে 
রিতি স্বঃ। | 

শকটাদ্ধল-সীরাৎ ঝষ্িকৌ গাচ্চ। % 

ঢাৎ কৃতগাদরুতগাচ্চ শকটাৎ ফেল হলমীরাভ্যাং ফিক: স্তাৎ ব্হতীত্যর্থে । 

শকটং বহতি শাকটঃ। দ্বে শকটে বহতি দ্বৈশকটঃ। হ্লং বহতি হালিকঃ। 

নৈরিকঃ। দ্বৈহলিকঃ । শদ্বণীরিকঃ। 

ধন-গণভ্যাং যে! নধ্ধর্যযন্নাস্ত্ ণঃ। ৮ 

ঢাভ্যাং ধনগণাভ্যাং যঃ স্তা লববর্যযর্থে। অন্নাত্তণঃ। ধনং ল্ধা! (১) ধন্তঃ। 

গণ্যঃ। অন্নং লন্ধা আনন:। 

বশাদ্গতে । ৮ 

ঢাদ্বশশব্দাৎ যঃ শ্যাদ্গতে অর্থে । বশং গতঃ বশ্যঃ | 

সর্ববাদেঃ পথ্যন্ত-কর্মম-পত্র-পাত্রাদদীনো ব্যাপ্পোতি । ৯ 

ঢাৎ সর্ধপূর্্ঘাৎ পথ্যাদেরীন: স্তাৎ ব্যাপ্সোতীত্যর্থে। সর্বপথান্ ব্যাপ্সোতি 
সর্বপথীনঃ | রথঃ | সর্বান্সীণন্তাপঃ | সর্বকর্মীণঃ পুরুষঃ । সর্বপত্রীণঃ সারথি:। 
সর্বপাত্রীণ ওদনঃ। 

প্রাপ্রোত্যাপ্রপদাৎ। ৯» 

ঢাদাপ্রপদাদীনঃ স্তাৎ প্রাপ্পোতীত্যর্থে। আপ্রপদং প্রাপ্রোতি আগ্র- 

পদীন: পটঃ। 

সর্বান্নাদ্ক্ষয়ন্তি। ৮ ? | 

ঢাৎ সর্বান্নাদীনঃ স্থাপ্তক্ষমতীতার্থে। 'সর্ধান্নানি ভক্ষয়তি সর্কারীনঃ । 
ভিক্ষুং । 

অন্পদাদ্বদ্ধা ।* 

পপ শশশশাশি শিশিশিশি স্পা শী পপি পপি পাত পসপিস্ি কি শাক সি 

১। শীলািতৃন্বর্জনাৎ ধনমিত্যত্র স্থিতীয়ৈব ন যষ্ী। 



তদ্ধিতপাদে কল্মাধিকারঃ | ২০৩ 

ঢাদমুপদাদীনঃ স্থাদ্বদ্ধেত্যর্থে। অন্ুপদং বদ্ধা তস্পদীনা উগানৎ। 
পদপ্রমাণেত্যথঠি। 

অয়ানয়ানেয়ে। & 

ঢাদয়ানয়শবাদীনঃ ্তা্নেয়ইত্যর্থে। অয়ানয়ং নেয়ঃ অয়ানয়ীনঃ। (১) 

পরম্পর-পুত্রপৌত্র পরোবরেত্যে। ইনুভবতি ৷ ৮ 

ঢেভ্য এভা ঈনঃ স্তাদঙ্ুভবতীত্যর্থে। পরাং্চ পরতরাংশ্চানুভবতি 

পরম্পরীণঃ। পুরপৌব্রানন্থভবর্ি পুক্রপৌত্রীণঃ। পরাংস্চাবরাংস্ান্থুতবতি 

পরোবরীণঃ। পরপরতরযেঃ পরম্পরভাবঃ পরাবরয়োশ্চ পরোবরভাবঃ 

সত্রনির্দেশাৎ। (২) 

পারাদের্গামিনি। 

ঢাৎ পারাদেরীন; স্তাদ্গামিনীত্যর্থে। পারং গাক্ী পারীণঃ। 
পার। অবার। পারাবার। অবারপার। অত্যন্ত অন্ুকাম। পারাদিঃ। 

অধবনো যশ্চালংগামিনি। ৯ । 

ঢাদধ্বন ঈনে! য়শ্চ স্ত্যাদলংগামিন্যর্থে। অধবানমল্ংগামী অধ্বনীনঃ। 
অধবন্তঃ। 

যেয়ো চাভ্যমিত্রাৎ। ৯ 

ঢাদভামিত্রাদীন য ঈয ইত্োতে স্থ্ারলংগামিন্তর্থে। অভামিত্রমলংগামী 
অভ্যমিত্রীণঃ। অভ্যমিত্রাঃ। অভ্যমিত্রীয়ঃ। অমিত্রাভিমুখং সুষ্ঠু গচ্ছতীত্যর্থঃ। 

সমাংসমীনান্থ্গবীনাদ্যশ্বীনাঃ। ১৫ 

এতে নিপাত্যন্তে । সমাং সমাং বিজায়তে সমাংসমীনা গৌঃ। প্রত্যন্ 

প্রসব! । অনুণ্ড গোঃ পশ্চাদলং গামী অন্ধুগবীনো গোপঃ । অন্য শ্বোবা বিজায় 

তে অন্যন্বীনা গৌঃ। আসন্ন গ্রসবা। 

ধাঙ। % 
ি১০১০০০৪ ন ০ »..-. শাশীশীশী্াশীশীটিটিিি তি শশী 

১। অয়ানয়ীন ইতি । অধঃ প্রদক্ষিণম্ *অনযে। অপসব্যমূ। প্রদক্ষিণাপসব্যগামিনীনা- 

মস্ঈ্রীড়াগুটিকানাং যত্র পরগুটিক[ভিঃ পদানামসমাবেশ: সে অয়ানষঃ। তং নেয়ো অন্ধ 

নয়ীনঃ শারঃ। ফলকশিয়ঃস্থিতগুটিকেত্যর্থ। 

২। পারপধ্যমিতিতু ন পরপরতরশবয়োঃ পরম্পরতাবাদুংপন্নমূ। কিন্তু শ্্রীলিঙ্গো 

ইব্যুৎপন্নঃ গরম্পরা শো! যো! শন্তি তন্মাৎ স্বার্থ ঝ্যপ্র্ায়েন মিষ্পঃমূ। 

শীট শী শীীশীশীপসপপীপীপীত 



২০৪ বৃহন্ুগ্ধবোধব্যাকরণম্। 

ধাদিত্যধিক্রি়তেঘাদিত্যতঃ প্রাকৃ। 

ফিকোদীব্যত্যাদদৌ। ৮ 

ধাৎ ফিক; স্তাদ্দীব্যতীত্যাদিত্বর্থেযু। অসতি বিশেষে । 

দীব্যতি। জয়তি। থনতি। 'জিতম। কৃতম্। তরতি। চরতি। জীবতি। 

হরতি। নিবৃত্ৰমূ। কাধ্যম্। লভাম্। স্থৃকরম্। পরির্জধ্যমূ। সংস্কৃতম্। 

সংস্থ্ম। উপসিক্তম্। বর্ততে। সম্পাদী। ক্রীতম্। গচ্ছতি। আহতম্। 

যুধ্যতে। দীব্যত্যাদিঃ। 

দীব্যতি খনতি জয়তি জিতমিতি। » 

ধাৎ ফিকঃ স্তাৎ দীবাতীত্যাদিঘর্থেযু। অক্ষৈ দীঁব্যতি আক্ষিকঃ | হলেন 

থনতি হালিকঃ। অক্ষির্জয়তি আক্ষিকঃ। অক্ষৈ জিতম্ আক্ষিকম্। অস্গুপ্যা 

খনভীত্যাদৌতু অনভিষ্[নাৎ। ধাদিতি কিম্। দেবদত্েন কৃতমিত্যাদে 

মাতৃৎ। ৮ 

বাকৃ-কায়াভ্যাং কতে । * 

ধাত্যামাভ্যাং ফিকঃ স্তাৎ কৃতে অথ । বাচা কৃতং বাচিকম্। কায়িকম্। 

তরতি নৌদ্বযচন্নিৎ। ৮ 

ধাৎ ফিক? স্তাৎ তরতীত্যর্থে। নৌশবাৎ দ্বাচস্ত ইকঃ স্তাৎ। উড়,পেন 

তরতি গুঁডুপিকঃ। গৌপুচ্ছিকঃ। নাবা তরতি নাধিকঃ। প্লবিকঃ। 

প্লরবিকা। 

চরতি পর্পাদেস্তরণিৎ শ্বগণাদ্ধা | ৮ 

ধাৎ কঃ স্যাচ্চরতীত্যর্থে । পর্পাদেস্ত ষিকঃ। ্গণাত্ত, ষিকফিকৌ | 

দুপা চরতি ভক্ষয়তি দাধিকঃ। হস্তিন! চরতি গচ্ছতি হান্তিকঃ। পর্ণ 

চরতি পর্পিকঃ1(১) পর্পিবী। পদিকঃ। পদ্িকী। শ্বগণেন চরতি 

শ্বগণিক2। শ্বাগণিকঃ। ৃ 

পর্প। আকর্ষ। রথ। ন্াস। ব্যাল। জল। অশ্ব। অশ্বথ। পাদ তক্ত- 

পত্ভাবঃ | পর্পাদিঠ। 

বেতনাদের্জীবন্তি বন্গাদেত্বিকঃ। % 

১। যেনগীঠেন পঙ্গবে। গচ্ছঞ্ি স পর্পং। হ্ত্যাদিনয়নার্ধা তৃণপূর্ণ। নৌ রিতাপি বস্তি 



তদ্ধিতপাদে করণাধিকারঃ। ২০৫ 

ধাং বেতনাদেঃ ফিক: স্যাজ্জীবতীত্যর্থে। বন্নাদেস্ত্ব ইকঃ| বেতনেন জীবতি 
বৈতনিকঃ। বন্নেন মূল্যেন জীবতি বন্সিকঃ। | 

বেতন। বাহ। অর্দবাহ। ধন্ুদ্। দণ্ড। ধনুর্দগড। জাল। বেশ। উপ- 

বেশ। প্রেষণ। উপন্তি। সুথ। শব্য।।' শক্তি। উপন্ষদ। উপবেশ। 

উপদেশ । স্থির পাদ। উপস্থান। শ্রকৃ। বেতনাদিঃ। 

বন্। ক্রয় । বিক্রয়। ক্রয়বিক্রয়। বস্নাদিত। 

আয়ুধাদীয়ন্চ। » 

ধাদাযুধাৎ.ফিক ঈরশ্ দ্যাৎ জীবতীত্যথে”। আমুধেন জীবতি আযুধিকঃ। 

আম়ুধীয়ঃ। 

ব্রাতাদীনঃ। » 

ধাৎ ব্রাতাদীনঃ স্টাজ্জীবতীত্যর্থে। প্রাতেন জীব্তি ব্রাতীনঃ। (১) 
হরতুযুৎ সঙ্গাদেঃ। » রঃ 

ধাছুৎসঙ্গাদেঃ ফিকঃ স্যাৎ হরতীত্যর্থে। উৎসঙ্গেন হরতি দেশাত্তরং 

প্রাগয়তি ওৎসঙ্গি কঃ। 

উতমঙ্গ। উড়প। উৎপত। পিটক। উষ্্। উতসঙ্গাদিঃ। 

ভন্ত্রাদেঃ ষিকঃ। ৮ 

ধাৎ তন্ত্রাদেঃ ধিকঃ স্যাৎ হরতীত্যর্থে। তন্ত্র হরতি ভন্ত্রিকঃ। ভন্ত্রিকী। 

ভস্ত্রা। ভরট। ভরণ। শীর্ষভার । শীর্ষেভার। অংসভার। অংসেভার। 

তন্ত্রাদিং। 

বিবধ-বীবধাভ্যাং বা। ৮ 

ধাভ্যামাত্যাং ষিকে বাস্যাৎ হরতীত্যর্থে। বিবধেন হরতি বিবধিকঃ। 

বৈবধিকঃ| বাবধিকঃ। বৈবধিকঃ। 

কুটিলিকায়াঃ ফঃ। % " 

ধাৎ কুটিলিকাশব্যাৎ ষ; দ্যাৎ হুরতীত্যর্থে। কুটিলিকয়া৷ হরতি বঞ্চয়তি 

যুগে! ব্যাধং কৌটিলিকিকঃ।, কুটিণিকয়৷ হুরত্যঙ্গারান্ কৌটিলিকিকঃ 

কর্ম্মমরঃ ৷ কুটিলিকা বক্রগতিঃ। কন্মারাণামগ্রবক্রা লৌহ্ময়ী যষ্িশ্চ। 

নিবৃত্তে হক্ষদ্যুতাদেঃ। ৯ | 
শা শিট শশসীশিশসিশিশী 



২০৩ বৃহন্মুপ্ধবোধব্যাকরণম্ ] 

ধাদক্ষদাতাদেঃ ফ্িকঃ স্যাং নিরৃত্তে অর্থে। অক্গণ্যৃতেন নিরৃত্্ 
আক্ষদযৃতিকম্। নৈরম্। 

অক্ষদ্যুত। জানুপ্রহত। পাদস্বেদ। কটকমর্দন। গতাগত। গমাগম | 

যাতোপযাত। অনুগত । জায়াপ্রকৃত। অক্ষদ্যুতাদিঃ ৷ 

যাচিতাপমিত্যাভ্যাং ককণৌ। » 

ধাভ্যামাভ্যাং ক্রমাৎ ককণৌ ম্যাতাং নিবৃত্তে অর্থে। যাচিতেন নিবৃত্ত 

যাঁচিতকম্। অপমিত্য নিবৃত্তম্ আপমিতাকম্।, 
কালেভ্যঃ কার্য-লভ্য-সুকর-পরিজধ্যেযুচ | »* 

ধেভাঃ কালেভাঃ ফিকঃ স্যাৎ নিরৃ্তে কার্ধযাদিষুচ্থেযু। মাসেন নিরবৃত্বং 
মাসিকম্। মাসেন কার্য্যং মাসিকং চান্্রায়ণম্। মীসেন লভাং মাসিকং বন্্ীমূ। 

মাসেন স্বকরঃ মাধিকঃ গ্রুনাদঃ। মাসেন পরিজযাঃ মানিকো৷ ব্যাধিং। 

সমাদেরধীষ্টািবং | ১৫ 

ধাৎ সমাদেরধীষ্টািবৎ বথ। বিহিতং ত্যাঃ সথ্ু নিবৃত্তে অর্থে । সময় নিবৃত্তিঃ 
সমীনঃ। দ্বিপমীনঃ। দ্ৈসমিকঃ। দ্বিরাত্রীণঃ! দ্বৈরাত্রিকঃ। দ্বাহীনঃ। 

দ্বৈয়হিকঃ | দ্বিসংবংসরীণঃ। দ্বিসাংবৎ সরিকঃ। দ্বিবার্ষিকঃ। দ্বিবর্ষঃ। চেতনে 
নিত্যং লুক্। দ্বিবর্ষোনীরকঃ। 

যষ্টিকাঃ । » 

নিপাত্যাঃ। ষ্টিরাত্রেণ পণ্যান্তে ঘষ্টিকা ব্রীহয়ং। 

সংস্থষ্টে। ১ 

ধাৎ ঝিকঃ স্তাৎ সংস্থষ্টে অর্থে । দরা সংস্থষ্ং দাধিকম্। মারীচিকম্। 
মুদ্গ-চুণাভ্যাং ফেনৌ। ৯ 
ধাভ্যামাভ্যাং ক্রমাৎষ ইন ইত্যেতৌ স্তাতাং সংস্থষ্টে অর্থে। মুদেগণ 

সংস্ষ্টঃ মৌদ্গঃ ওদনঃ। চুর্ৈঃ মংসথ্ট:চূর্ণিনোহপুপাঃ। 
লবণাল্লকৃ। % 

াললবণাৎ সংকর উৎপরন্ত ফিক লুক্.স্তাৎ। লবণেন সং টং লবণ. 
সুপঃ। লবণং শাকম.। লবণ| যবাগৃঃ। 

ব্যঞ্জনাদুপসিক্তে। * (১) | 
২ শি শপীপীশিশী শী? পাপী পাপী এ পাপ পি শপ তি 

4 

১। ব্)জযতে অনেন গদনাদি রস ইতি ব্যঞ্ননমন্নোগকর [ম্। 



তদ্দিতপাদে করণাধিকারঃ। ২০৭ 

ধাঁ ব্যঞ্জনবাচিনঃ ফিক: স্তাৎ উপসিক্ে অর্থে। দ্ঠী উপঘিক্ত* দাধিকম্। 
সৌপিকম্। ক্ষারিকম্। বাঞ্জনাদিতি কিম্। উদকেনোপসিক্ত ওদনঃ। 

ওজ? সহো-হস্তসো বর্ততে | ৮ ৃ 

ধেভ্য এভ্যঃ ফিকঃ" স্যান্র্তত টত্যর্থে। ওজসা বর্ততে গঁজসিকঃ শৃরঃ। 

সাহনিক শ্চৌরঃ। আতস্তসিকো মত্ম্তঃ। 

সম্পাদিনি। ৯ (১) 

ধাৎফ্িকঃ স্তাৎ সম্পাদিম্নর্থে। কর্ণবেষ্টকাভ্যাং সম্পাদ্ি কার্ণবেষ্টকিকম্ 

নুথম্। কর্ণালঙ্কারাভ্যাং নুখমবশ্থং শোভত ইত্যর্থঃ। বাস্ত্রযৃগিকং শরীরম্। 

কর্ম-বেষাভ্যাং যঃ। % 

ধাভ্যামাভ্যাং হ: স্তাৎ সম্পাদিত্র্থে। কর্ধণা সম্পাদি কর্মগ্যং শরীবম্। 

বেষেণ সম্পা্দী বেষো! নটঃ। বেষো নেপথ্যম্। 
মূল্যাৎ ক্রীতে। % 

ধাৎ মৃগ্যাৎ ঝিকঃ স্তাৎ জ্রীতে অর্থে । গ্রস্থেন মূলোন ক্রীতং প্রাস্থিকম্। 

নৈষ্ষিকম্।(২) 

শতাদেরহত্যাদিবৎ । ৯ 

ধানল্যাৎ শতাদেরহতীত্যাগ্র্থ যে ভা উক্কান্তে তথা" স্থাঃ ক্রীতে 

আর্থে। শতেন ক্রীতং শতাম্। শতিকম্। দ্বিকম্। পঞ্চকম্। বিংশনিিকম্। 

কাং পিকস্। কার্ধাপণিকম্। প্রতিকম্। বাদনম্। শৌপ্ম্। শৌর্পিকম্। 

দ্বিকং সম্। অধ্যর্ধকংসম্। দ্বিস্বর্ম। ছিসৌবর্ণমূ। দিবিং শতিকীণঃ। 

দবিপাদাম্। দ্বিশত্যমূ। দ্বিশতম্। থারীকম্। দ্বিশাণাম্। দ্ৈশাণাম্। দ্বিনৈষ্ষিক 

মিত্যাদদি। ্ 

উত্তরাদেঃ পো গচ্ছত্যাহৃতয়োঃ। % 

ধাৎউত্তরাদিপূর্বাৎ পথ: ঞ্িকঃ স্তাৎ গচ্ছভীত্যাহভেচার্যে। উত্তরপথেগ 

গচ্ছতি আহতোবা ওুত্তবগথিকঃ। 

» ১. গুণোৌৎকর্ধঃ সম্পত্তিঃ। শোভেতি যাবং। তথাচ সম্পদাতে অবশ্বং শোভতে 

সম্পাদি। 
২। প্রস্থেনেতি। যস্তৈকস্ত মূলাতসম্ভবন্তস্ত দ্বি্বতত্ববিবক্ষায়াংপ্রক্তায়ো নস্তাং অনভি- 

ধানাৎ। তেন গ্রস্থাত্যাং নির্বজীতমিত্যাদৌ নস্তাত। মুদ্গৈঃ ত্রীভমিত্যাদৌতু আাদের 

একেনাসপ্তবাৎ। 



২০৮ বৃহন্মু্ধবোধবাযাকরণমৃ। 

উত্তর। বারি। জঙ্গল। স্থূল। কান্তার। অজ । শঙ্ু। উত্তরাদিঃ। 

যুধতে। ৮ 

ধাৎফিকঃ স্তাৎ যুধ্যত ইত্যর্থে। খড়োান যুধ্যতে খাড গিকঃ। ধন্থুষা যুধ্যতে 

ধানুষ্ধঃ| উসন্তাং ফিকম্তাকঃ। | 

শক্তি-যষ্টিভ্যাং ফীকঃ। ৯ 

ধাত্যামাভ্যাং ফাক: স্তাৎ যুধ্যতইত্যর্থে। শক্ত্য। যুধ্যতে শাক্তীকঃ। যা্ীকঃ) 
| পুণোদীব্যত্যাদিঃ | 
রাগারক্তে । % 

রজ্যতেহনেনেতি রাগঃ। ধাদ্রাগবাচিনে। বেত্যাদিত্বাৎ ষঃ স্তাৎ রক্তে 

অর্থে। গুরুস্ত ব্ান্তর/পাদনমিহ রঞ্জেরর্থঃ। কষায়েণ রক্তং কাষায়ং বন্ত্রনূ। 

মা্রিম্। কৌনুস্তম্। কম্াযো গর্দতন্ত কণাবিত্যাদৌ তু কাায়া বিবেত্যর্থঃ। 

হরিদ্রা-মহারজনাভ্যাং ট্রো নীল্যাদে স্বনিৎ। % 

ধাত্যামাভ্যাং টুঃ স্তাৎ রক্তে অর্থে। নীল্যাদেস্ত ট্রোহনিৎস্তাৎ। হরিস্রয়। 
রক্কং হারিদ্রম্) মহারজনম্। নীল্যা রক্তং নীলম্। 

গীতাৎ কে। লাক্ষা-রোচনাত্ব, ষ্িকো বাতু শকল-কর্দিমাৎ। ৯ 

ধাৎ পীতাৎ কমন্তাৎ রক্তে অর্থে। লাক্ষারোচনাত্যাত্ত, ফিকঃ। শকল কর্দ- 

মাভ্যাং ফিকে বাস্তাৎ। পীতেন রক্তমূ পাতকম্। লাক্ষকম্। রৌচনিকম্। 
শাকলিকম্ শাকলম্। কার্দমিকং কার্দমম্ । 

ভাৎযুক্তে কালে। * (১) 

ধারক্ষত্রব।চিনে। বেত্যাদিত্বাৎ ষঃ স্তাৎ যুক্তে অর্থে! যোযুক্কঃ মচেৎ 
কালোভতি। তিষ্যেণ যুক্তারাত্রিঃ তেষা। পৌষী। 

লুবাবশেষে। ৮ 

পৃবেণ বহিতপ্য ত্যস্য লুপ্ স্যাৎ যুক্তপ্য কালস্য রাত্র্যাদিবিশেষণ্চে 
মন।ভি ধায়তে। 

লুপি প্রর্কৃতিবাল্লঙ্রবচনে ৷ % 

১। যুক্ত ইতি।' কালস্ত নক্ষত্রবক্ত্বং তখকম্মকণশিভোগাধারত্বম। তেন তিষ্যেণ যুক্ত 

তিষ/কম্মকশশিতোগ|ধারভূত। রা ॥প্তেযী। এব মন্তুত্র। 



তদ্দিতপাদে করণাধিকারঃ। ২০৯ 

লুপি কৃতে ্রন্কৃতিবসলিঙ্গ বচনে স্তঃ | অনা পুষাঃ। অদ্য মঘাঃ। 

শ্রবণাশ্বথাভ্যাং নাম্সি। ১ 

আভ্যাং পূর্বেণ বিহিতনা ত্যস্য লুপ্ সাত সংজ্ঞায়াম। পৃথকৃখোগাদবি- 

শেষ ইতি নিবর্ভতে। শ্রবণ] রাত্রিঃ। অশ্বথে। মুহূর্ত: | নাস্ীতি কিম, আশ্বথী 

রাত্রিঃ । আবণমঈহঃ। 
ভচাদীয়ঃ। ৮ 

ধাৎ রৃতচানক্ষত্রাদীয়ঃ ম্যাৎ যুক্তে কালে। বিশেষাবিশেষযোঃ | তিষা- 

পুনর্সবীয়মহঃ॥ রাধানুরাধীয়া! রাত্রিঃ। অদ্য তিত্যপুনর্বাসবীরম্। অন্য 
রাধান্থুরাধীয়ম্। পরত্বানতুপং বৃধতে। 

পরিবুতে রথে । * 
ধাৎ বেত্তযাদিত্ব্ধ ফঃ স্যাৎ পরিবৃতইত্যর্থে। যঃ পরিবৃতঃ স চেদ্রথঃ 

ম্যাৎ। বন্ত্রেণ পরিবৃতঃ সমস্তাৎ বেষ্টিতোরথঃ বাস্ত্রঃট চারণ | কাথ্লঃ। 
দ্বৈপ-বৈধাপ্রৎ টুঃ পাওুকম্বলাত্বিন। ৯ | 
ধাভ্যামাভ্যাং ট্রঃ স্তাৎ পরিবূতোরথ ইত্যর্থে। পাুকম্বলাত্ত, ঈন্। দ্বৈপেন 

পন্বূতো রথঃ দ্বৈপঃ| বৈয়াগ্রঃ। পাতুকম্বলেন পবিবৃতো রথঃ*পাুকঙ্থণী। 
হস্ত-বথাকথাচাভ্যাং যণৌ দীয়তে কার্ষেচ। * 
ধাত্যামাভ্যাং ক্রমাৎ য-ণ ইত্যেতৌ স্তাতাং দীয়তইত্যর্থে ককার্ষো অর্থেচ। 

হস্তেন দীয়তে কার্য্যং বা হস্তযমূ। যথাকথাচশব্বো হনাদরার্থে ব্যসমুদায়ঃ। 

যথাকথ|চ দীয়তে কার্যযং বা যাথাকথাচম্। 

ছন্দসে। যে! নির্মিতে ফশ্চোরসঃ। ৮ 

ধাচ্ছনসে! যঃ স্তা স্নর্িতে অর্থে। উরমোধঃ ফশ্চ। ছন্দগ। ইচ্ছষ|। নির্ষিততং 
ছান্দস্তম্। উর নির্মিতঃ উরন্তঃ | ওরসঃ পুত্রঃ। 

পুরণাৎ কে! গ্রন্থ গৃহথাতি লুক্চ তন্ত। 

ধাৎ পুরণত্যান্তাৎ কঃ স্তাৎ গ্রন্থং গৃহাতীত্যর্থে পুরণত্যন্ত লুক্চ। 
দ্বিতীযেন রূপণ গ্রন্থং গৃহ্ছাতি দ্িকেঠ বটুঃ। ত্রিকঃ। (১) 

*. এবং চক্ষুষা গৃহাতে চাক্ষুষম রূপম্। শ্রবণেন আবতে আাবণঃ শব:। 

মনসা গৃহতে মানসঃ। অথেরহাতে আশ্বোরথঃ। বেভ্তাদিত্বাৎ ঝঃ। 
ধাধিকারঃ। |] 

১। খ্স্থগ্রহণযোগা।রূপাদিরের পুরণ প্রত্ায়ান্ত্য।থে। গ্রাহ্য; 

২৭ 



২১০ বৃহমুগ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

ঘাৎ। ৮ ৰ 

ঘাদিত্যধিক্রিয়তে জাদিত্যতঃ গ্রাক। 

দৃষ্টে সামি । ৯ | 

ঘাৎ বেত্যাদিত্বাং ফঃ স্তাৎ দৃষ্টে অর্থে। যত দৃষ্টং তচ্চেৎ সাম তবতি। 

বশিষ্ঠেন দৃষ্টং সাম বাশিষ্টম্। বৈশ্বীমিত্রমূ। | 
ফ্োড়িদ্বা। % 
অশ্শিনর্থে ষেণ ডিদ্বা স্তাৎ। উপনসা দৃষ্ট সা ওঁশনম্। ওশনসম্। 
যমাদিভ্যন্ত্পত্যবদ্দিতি । যমেন দৃষ্টং সাম যাম্যম্। প্রাজাপত্যম্। পাণ্ু- 

পতম্। গুৎসম্। | 

বামদেবাদযঃ। »* ৃ 

ঘাদ্ধামদেবাৎ যঃ স্তাং শৃষ্টে সামনি অর্থে । বামদেব্যম্। 

তীয়াৎ ফীকঃ। % 
ঘাৎ তীয়ান্তাৎ ফ্ীকঃ স্থাদৃষ্টে সাক্্যর্থে । দ্বিতীয়েন দৃষ্টং সাম দ্বৈতীয়ীকম্। 

তার্তীয়ীকম। : 
গোত্রাদস্কবৎ। % 

ঘেভ্যোগত্যান্তেভ্যোঅক্কে অর্থে যেত্যা বিধেয়াঃ দৃষ্টে সাঙ্গর্থে তে স্থাঃ। 

ওঁগগবেন দৃষ্টং সাম ওপগবকম্। গ্লচুকায়নিনা দৃষ্টং সাম গৌচুকায়নকম্। 

বৈদেন দৃষ্টং সাম বৈদম্। গার্গম্। দাক্ষমূ। 

নামি মক্ষিকাদেঃ কৃতে। ৮ 

ঘান্মক্ষিকাদে বেত্যাদিত্বাৎ ষ; স্যাৎ কৃতে অর্থে । সংজ্ঞাযাম্। মক্ষিকাতিঃ 
কৃতং মাক্ষিকম্ মধু । পৌন্তিকম্ গাম্মৃতম্। সারঘম্। 

মক্ষিক1। পুত্তিকা। গম্মুৎ। সরঘা। মক্ষিকাদিঃ | 
কদ্র-ভ্রমর-বরটা-বাতপাৎ টুঃ। % | 

ঘেত্য এভ্য &ঃ স্তাৎ কতে অর্থে । সংহ্হায়াম্। ক্ষুদ্রাতিং কৃতং ক্ষৌদ্রমূ। 

আামরম্। বারটম্। বাতপম্। মধু। | 

কুলালাদে ৭ঁকঃ। % 

ঘাৎ কুলালাদের্ণকঃ স্তাৎ কৃতে অর্থে সংজ্ঞায়াম। কুলালেন রৃতং 

কৌলালকম্। 



তদ্ধিতপাদে কর্ত ধিকারঃ| ২১১ 

ফুলাল। গিরিক। দেনা। চগ্ডাল। পরিষর। বধূ। কর্খার। বরুড়। 
অনডুহ,। কুন্তকার। উরু। রুরু। রুদ্র। ব্রহ্গন্। দেবরাজ। স্বপাক। 

নিষাদ। আরুতিগণঃ কুলালাদিঃ | 
কৃতে গ্রন্থে । 

ঘাৎ বেভ্যাদিত্বাৎ ঞঃ ্তাৎ কৃতে অর্থে যঃ কতঃ ম চেদ্তীন্ছে। ভব্তি বররু- 

চিনা কতো! গ্রন্থঃ বাঁররচঃ। প্রাভাকরঃ| যমাদেস্ত যাম্যঃ। গ্রাজাপত্য£ 

আগ্রেয়ং। কালেষঃ | দৈব্যঃ। দৈবঃ। ওঁৎদঃ। ইত্যাদি । 
প্রোক্তে। % 

ঘাৎ বেত্যাদিত্বাৎ যথবিহিতং ত্যাঃ স্থ্যঃ গ্রোক্তে অর্থে। গ্রকর্ষেণোক্তং 

প্রোক্তং নতু কতম্। কৃতেগ্রন্থে ইত্যনেন গতার্থত্বৎ। মাথুরেণ গ্রোক্তা 

মাথুরী বৃত্তিঃ ৷ পাণিনিন। প্রোক্তম্ পাঁণিনীয়ম্ ব্যাকরণম্। স্বয়মধ্যাপনেন 

প্রকাশিতমিত্যর্থঃ। গহাদিত্বাদীয়ঃ | সর্ববন্মণা', প্রোক্জং সার্ধবর্ষিকম্। 

কাশ্তাদিত্বাগ্রিকষিিকৌ। যমাদেস্ত যাম্যং প্রাজাপতামিত্যাদি। 
তিভ্ভিরি-বরতন্ত-খ্ডিকো খারীষশ্ছন্দদি। ৮ | 
ঘেভ্য এভ্যোণীয়ঃ স্তাৎ প্রোজে অর্থে ছনগি *বিষয়ে। ছন্দোত্রাহ্মণ 

কম্পস্ত্রাণি তদ্দিষয়াণীত্যুক্তেরধ্যেতৃবিষয়তৈব। তিন্তিরিণা , প্রোক্তং ছন্দো- 

ধীতে তৈত্তিরীয়ঃ | বারতস্তবীয়ঃ। খাডকীয়ঃ। ওধীয়:। ছনাসীতি কিম্। 
উথেন প্রোক্তাঃ শ্লোকাঃ ওখধাঃ। 

শৌনকাদে 9িন। % 
ঘাচ্ছৌনকাদে ধিন্ স্তাৎ প্রোক্তে অর্থে চ্ছনাপি বিষয়ে। শৌনকেন 

প্রেক্তিম্ ছন্দোহ্ধীতে শৌনকী। কঠশাঠাত্যাং প্রোক্তং ছন্দো শধীতে কাঠ 

শাঠী। সমুদিতগ্রহণাৎ কেবলান্মাভৃৎ। 
শৌনক। বাজসনেয়। মাঙ্গরব। শাঙ্গরব। সাম্পেয়। শাখেয় । খাঁড়ায়ন। 

বন্ধ । স্বনা। দেবত্ত। শঠ। রজ্জ,ক। রজ্জুমার। কঠশাঠ। কষায়। তলব- 

কার। পুরুধাদক। অশ্বপেয়। স্বাস্ত। শৌনকাদিঃ। এতেযু বৃদ্ধেত্য ঈগো 
" অন্যেত্যঃ ফোবাধ্যতে। 

কলাপিশিষ্যাকলাপিবৈশম্পাযনশিষ্োত্যস্ছগলিনস্তর গেয়িন। ৮ (১) 

১। অত্র শিষ্যপদং সাক্ষাচ্ছিয্যিপরম্ পরম্পরাশিষাপরত্বে কলাপিশিষ্য ্ হপমনর্থকম্। 

বৈশম্পায়নশিষ্যগ্রহণেনৈব কলাপিশিষ্যাণামপি পরম্পরাশিষাতেন প্রান্তে: 



২১২ রৃহন্থপ্ববোধব্যাকরণযু | 

যে; কলাপিশিযোভাঃ কলাপিবজ্ঞর্টবশম্পায়নশিষ্যেভান্চ পিন্ স্তাৎ 

প্রোক্তে অর্থে চ্ছন্দসি বিবয়ে। ছগলিনস্ত ণেয়িন। কলাপিশিষ্যাৎ। হরিদ্রগ! 

প্রোক্তং ছন্দোহ্ধীতে হারিদ্রবী। তৌদ্বুবপী। নৈশম্পায়নশিষ্যাৎ। আলম্বিন! 

প্রোক্তং ছন্দোনীতে আলম্বী। ছগপিনাপ্রোক্তং ছন্দো হ্বীতে চ্ছাগলেয়ী । 

অকলাপীতি কিম্। কলাগিনা প্রোক্তম্ ছন্দোহ্বীতে কালাপঃ। কলাপ্যা- 
দিত্বাযনলোপন্তানিষেধঃ | 

কলাপি শিষ্যাঃ। হরিদ্র। ছগলিন্। তুষুরু। উপল । ইতি চত্বারঃ। 

বৈশম্পার়ন শিষ্যাঃ। আলম্বি। পলঙ্গ। কমল | খচাভ। আরুণি। তাও) । 

শ্যামায়ন। কঠ। কলাপিন্। ইতিনব। 

কঠ-চরকাল্ল,ক। * ৃ 

ঘাভ্যামাভাং ছন্দ বিশয়ে প্রেজার্থত্যস্ত লুক স্যাৎ। কঠেন প্রোক্তং 

ছঙোহ্ধীতে +ঃ। চরকঃ। ছনদসীতি কিম্। কাঠ: । চারকঃ শ্লোকঃ। 

কাশ্যপ-্কীশিকাদূষে ণিন্ কল্পে চ। ৯ 

থাভ্যামৃষিবাচকাভ্যামাভ্যাং ছন্দনি কম্পেচ বিষবে ণিন্ স্তাৎ প্রোক্কে অর্থে। 

ঈয়াপবাদঃ। কাশ্যপেন প্রোক্তং ছন্দ; কন্পং বাধীতে কাশ্যপী। কৌশিকী। 
খষেরিতি কিম্। ইদানীস্তনকাখ্যপগোত্রেণ প্রোক্তং ছন্দঃ কল্পং বাধীতে 

কাশ্যগীয়ঃ। কৌশিকীয়ত। বুদ্ধাদীয়ঃ | যজ্ঞানুষ্ঠেষবিধিবিধাযকগ্রন্থঃ কল্পঃ। 

পারাশধ্য-শিলালিভ্যাং ভিক্ষু-নটঙ্বত্রয়োঃ॥ ৯ 

ঘাভ্যামাভ্যাং িন্ স্তাৎ ক্রমাৎ ভিক্ষুনটস্থত্রয়োরবিষয়য়োঃ প্রোক্ে অর্থে। 

পারাশর্ষ্েণ প্রোক্তং ভিক্ু্থব্রমধীতে পারাশরী ভিক্ষুঃ। ঈয়ো বাধ্যতে। 

শিলালিন! প্রোক্জং নটম্থত্রনধীতে শৈল[লী নটঃ। 

কর্মন্দ-কশাশ্বাত্যামন্। ৮ ূ 

থাভ্যামাভ্যামিন্ স্তাৎ ক্রমাৎ ভিক্ষুনটস্ত্রয়োবিষয়যোঃ প্রোক্তে অর্থে। 

কর্মন্দেন প্রোক্তং ভিক্ষস্থত্রমবীতে কর্শন্দী ভিক্ষুঃ। কৃশাশ্বেন .প্রোক্তং নট 

লৃত্রমধীতে কৃশাশ্বী | | 

ধষিগ্রোক্তয়ো ক্ষণ-কল্পয়ো পিরযাজ্ঞবন্ধ্যাদে:। ৮ 

বাজ্জবন্ধ্যাদ্দিভিন্নাৎ ঘ।ৎ ণিন্ স্ত।ৎখধিপ্রোক্তয়োব্রা হ্ণকল্পয়োঃ ঘাচ্যয়োঃ। 

বাহ্ষণং বেদতাগবিশেষঃ। শাট্যায়নেন প্রোক্জং ব্রাহ্মণমধীতে শাট্যায়নী। 



তদ্ধিতপাদে অপাদাগাধিকারঃ। ২১৩ 

পিঙ্গেন প্রোক্তঃ কঃ পৈঙগী কল্পঃ । যাজ্ঞবন্ধ্যাদেস্ত যাল্পবন্ক্যানি ব্রাঙ্ম্ণানি। 

আশ্বথঃ কল্পঃ। (১) 

ঘাধিকারঃ॥ 

জাঙ। ৮ & 

জাদিত্যবিক্রিয়তে ডাদিত্যতঃ গ্রাকৃ। 

আগতে । * 

জাঁৎ বেত্তাদিত্বাৎ ফঃঃ ্তাদাগতে অর্থে। মথুবায়া আগতো মাথুরঃ। 

আৌন্ুঃ। যমাদেস্ত । যমাঁদাগন্তঃ যাম্যঃ। গ্রাজাপত্যঃ | ইত্যাদি ৷ ভবাদত্বাৎ 

গাগীয়ঃ। কাশিকঃ। রাষ্টিয়ঃ | নাদেয়ঃ। ইত্যাদি: | 

শুপ্তিকাদেঃ ষ$ঃ।' ৮ 

জা শুপিকাদেঃ ফঃ স্যাদাগতে অর্থে। বা শৌগিকঃ। 

তৈর্থঃ। 

শুপ্তক। কৃকণ। স্বণ্িল। উদ্পাঁন। তীর্ঘ। মুনি।, তৃণ। পর্ণ। 

শুণ্িকাদিঃ। (২) 

আয়স্থানাৎফ্িকঃ। ৯ রা 

জাদায়স্থানাৎ ফিকঃ স্যাদাগতে অর্থে। স্বামিগ্রাহে। ভাগ আয়ঃ। 

সূ যস্সিন্ৎপদ্যতে তদায়স্থানমূ। শুক্ধশালায়া আগতঃ শৌক্ষএ[লিকঃ। 

আকরিকঃ। 

বিদ্যা-যোনিসম্বন্ধাদূতঃ পিতুর্যশ্চ | ৯ 

১। যাজ্ঞবস্ক্যাদিভ্যোবেত্তা।দিবিহিতষ্চস্য. প্রেক্তাধিকারবিহিত হ্াতাবাঁদধো তৃবেদিত- 

বিষয়ত। মাতৃৎ। পৈষ্গীতাত্র ণিনঃ প্রেক্তাধিকাববিহিতত্বেপি নাধোতৃবেদি তৃবিষর়তা। কাশাপ 

কৌশিকাভ্যামৃযেঃ করেচেতি সুত্রে করগ্রহণাৎ। তথাহি ষদাব্রাপি অধ্যেতৃবেদিতৃবিষয়ত1, 

তহি তংহত্রে করগ্রহণমনর্থকং স্তাৎ। তন্মাং তত্রেব কলে বাচো অধ্যেত বেদিতৃবিষয়তা 

অত্র নেতি সিধ্যতি। যাজবন্ধা [দিশব্দাৎ ভারতাদিফু যে যে ধময়োহ চিরস্তনহেন দিত স্তে 

ৃহস্ত ৷ তম্মাদৃষিশবেন পুরাতনা এব ধায়! হি মতাঃ। 

২। শুত্তিকাদৌ কৃকণপর্ণয়েঃ পাঠঃ পর্ণকৃকণাস্ারদ্বাজ ইতি ঈয়বাধনার্থঃ। তীর্থন্ত 

ধৃমাদিপঠিতস্ত গকবাধনার্থঃ। উদদপানস্তউৎসাদিপঠিতস্ত টুবাধনার্থঃ। অন্তেঘামায়স্থান 

বাচিত্বাং ফিকনিষেধার্থঃ পাঠঃ | 



২১৪ বৃহন্মুগ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

বিদ্যাকতো৷ যেনিকতশ্চ দন্বন্ধো যস্য তন্মাদৃদস্তাৎ জাৎ ফিকঃ স্যাদীগতে 

অর্থে । পিতৃত্ যঞ্চিকৌ। হোতুরাগত্তং খৌভৃকম্। মাতৃকম্। দ্বাস্থকম্। 

পিতুরাগতং পিত্র্যম্। গৈভৃকম্। উগন্তাৎ ফিকস্য কঃ | বিদ্যাযোনিসমবদ্ধা- 

দিতি কিম্। সবিতুরাগতং সাধিত্রম্ | 

ণকোহনৃতঃ। * 

জাদনৃদস্তাদ্বিদ্যাযোনিসম্ন্ধাৎ ণকঃ স্যাৎ আগতে অর্থে। উপাধ্যায়া- 

দাগতম্ উপাধ্যায়কম্। পৈতামহৃকঃ। মাতামুহকঃ। মাতুলকঃ। 

বৃহেতে। ম়ট ব্ূপ্যৌ বাঁ। ৮ 

জানুনুষ্যাদ্ধেতোশ্চ ময়ট্রূপ্যৌ বা স্যাতীম্ আগতে অর্থে। মন্থুষ্যাৎ। 

দেবদত্তাদ।গতম্ দেবদত্বমক্»ম.। দেবদত্তরপ্যম্। পক্ষে দৈবদত্তম,। বৃদ্ধপক্ষে 

দৈবদতীয়ম। হেতো জঘ্ৎ | মমাদাগতম্ সমময়ম্। সমরূপাম্। পক্ষে সমীয়ম। 

গহাদিত্বাদীয়ঃ | 
অপত্য।দঙ্কবৎ। % 

অপত্যান্তেভ্যো অস্কে অর্থে যেভ্যো যে ত্যা উক্তা স্তেত্য স্তে ত্যাঃ স্থ্যরা- 

গতে অর্থে। গঁপগবাদাগতম্ ওপগবকম্। বৈদম্। গার্গম্। দাক্ষম্। 

গ্রভবতি । ৯ 

জাৎ বেত্যাদিত্বাৎ ষণঃ স্যাৎ গ্রভবতীত্যর্থে। হিমরওঃ গ্রভবতি হৈমবতী 

গঙ্গ। | দারদী সিদ্ধুঃ। যযাদেস্ত। যাম্যঃ | প্রাজাপত্য ইত্যাদিঃ। ভবাদিত্বাং 

গাঙ্গেযঃ | কাংসিকঃ। রাষ্টিয়ঃ | নাদেয় ইত্যাদি। 

বালবায়াঞ্চো। বিদূরশ্চ। ৮ 

জাদ্বালবায়শবাঁৎ ণ্য; স্যাৎ গ্রভবতীত্যর্থে। তন্মিন্ সতি বিদুরাদেশম্ঠ। 

বালবায়াৎ গ্রভবতি বৈদূর্যোযো মণিঃ | 

ধর্ম-পথ্যর্থ নাযাদ্যোইনপেতে । ৮ (১) 

জান্বন্মাদে ধঁঃ স্যাদনপেতে অর্দে। ধর্মমাদনপেতং ধর্দ্যম। পথ্যম্। 

অর্থাম্। ন্যাধ্যম্। 

র্ 

জাধিকার2 | 

১। পথিশবোহত্র শাীয়দিরমপরঃ | নতু মার্গপরঃ। তেন গথো। মার্দাদনপেত স্টোর 

ইত্যত্র মাতৃৎ। 



তদ্ধিতপাদে অধিকরণারধিকারঃ | ২১৫ 

ডাঁখ। * | 

ডাদিত্তাধিক্রিয়তে ষ্যা ইত্যতঃ প্রাক্। 

পাত্রাছুদ্ধতে | রর 

ডেত্যো। ভাজনবাচিত্যো বেত্যাদিত্বাৎ ষ স্যাদুদ্ধতে অর্থে। উদ্ধৃতং 
ছুক্তাচ্ছিষ্টম্। শরাবেষু উদ্ধত ওদন; শারাবঃ। কার্পরঃ। পাত্রাদিতি কিম্। 

পাণাবুদ্ধ তম, । 

স্থণ্ডিলাদ্ব্রতশয়িতরি । ৮ * 
ডাৎ স্থ্ডিলাৎ বেত্য।দিত্বাৎ ফঃ স্যাৎ ব্রতেন যঃ স্থণ্ডিলে শেতে তশ্মিন 

বাঁচে । ব্রতং শীঙ্্বিহিতোন্যমঃ। স্থগিলে ব্রতেন শেতে স্থাণ্ডিলে। 

বক্ষচারী। পু 

স্কৃতে ভক্ষ্যে। ৯ রর 

ভাৎ বেস্তযাদিত্বাৎ ঞঃ স্যাৎ সংস্কৃতে অর্থে যৎ মংস্কৃতং তচ্চেৎ তক্ষ্যস্। 

াষ্ট্রে সংস্কৃতাঃ ভ্রান্্রীঃ যবাঃ। পৈঠরাঃ পুপাঃ। অষ্টম্থ কপালেষু সংস্কৃত 

মাষ্টাকপালঃ পুরোডাশঃ । তক্ষ্যইতি কিম.। পুষ্পপুটে সংস্কৃতো মালাগুণঃ। 

দধুঃ ফিকো। বাতুদশ্রিতঃ | ৯ 

ডাঃ ফিকঃ সাৎ সংস্কতে তক্ষ্যে অ্থে। উদস্িতভ্তবা। দত্ি সস্কৃতং 

নীধিকম্। উদশ্বিতি সংস্কৃতম্ গুদশ্বিংকম্ ওদখিতম্। বেত্যাদিত্বাৎ ঝঃ। 

ক্ষীরাৎ ফেয়ঃ| ০ 

ডা ক্ষীরাঁৎ ফেয়ঃ গ্যাৎ মংস্কৃতে ভক্ষ্যে অর্থে। ক্ষীরে সংদ্কৃতা ক্ষৈরেয়ী 

ধবাঁগুঃ। 

শুলোথাভ্যাং যঃ। ১ 

ডাভ্যামাভ্যাং ষঃ স্যাং সংস্কৃতে ভক্ষ্যে অর্থে। শৃলে নংস্কৃতং শুল্যম্। 

উথ্যম.। মাংসম.। 

তবে। ৮" ঃ 

* ডাৎ বেত্ত্যাদিত্বাৎ ফঃ স্যৎ ভবে অর্থে। ক্রর্রেভবঃ শরৌদ্বঃ। মাথুরঃ। 

শ্রেয়সি ভবঃ শ্রায়সঃ| দীর্ঘসাত্রম.। দাবিকম,। শিংশপাদেরিকেতি আৎ। 

যমাদেন্ত । যাম্যঃ। প্রাজপত্য ইত্যাদিঃ। ভবাদিত্বাৎ। গাঁয়ঃ। কাশিকঃ 

ইত্যাদিঃ। 



২১৬ বৃহন্ুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

ফিকোহ্ধ্যাআদেঃ। ৮ র 

ডাদধ্যাত্মাদে: ঝিকঃ স্যান্তবে অর্থে। অধ্যাত্বং ভবম, আধ্যাত্মিক ম.। 

ইহ ভবম, এঁহিকম.। কাদাচিৎকৃম,। 
অধ্যাত্ম। অধিদেব। অধিভূত। উ্ধন্দন। (১) উদ্ধদ্েহ। সমান। উপ- 

জান্থ। উপকর্ণ। উপনীবি। স্বাধ্যার। চতুরর৫থ। স্বগ্রাম। কদাচিৎ ইহ। 

শেষ। অধ্যাত্মাদিঃ। অতব্রলোকান্তশবাঃ সমাঁসাদিশবাশ্চ গ্রান্া আকৃতি 

গণত্বাৎ। 

বেহস্তঃপূর্ববাৎ। ৮ 

ভাৎ বে স্থিতাদন্তঃপূর্বাৎ ফিকঃ স্যাৎ ভবে'অর্থে। অন্তর্বেশং ভবম, আস্ত 

বেঁশ্মিকম। আন্তর্গিরিকম.। 

গ্রামাৎ পর্যন্বদেঃ। শট 

ডাৎ বে স্থিতাৎ পর্যান্থপৃব্বাৎ গ্রামাৎ ফিকঃ স্যাৎ ভবে অর্থে । পরিগ্রামং 

ভবম. গাকিগ্রামিকম্। আহ্ুগ্রামিকম্। পর্য্যস্বাদেরিতি কিম। গ্রামীণঃ। 

গ্রানাঃ , পাঞাপত্বদানঃ। দিবাদিত্বাঘঃ| 

গ্রাণ্যগ-ধগাদভাং যো দেবাদেস্ত ণিৎ। % 

ডেভ্যুঃ গ্রাণাঙ্গ ধা চিভ্যে। দিগাদিভ্যশ্চ যুঃ স্যাৎ তবে অর্থে। দেবাদেস্ত 
গ্যঃ। মুর্ধ,ভবো মূর্ধণাঃ। হৃদাঃ| কপ্যঃ। তালব্যঃ। দ্দিশি ভবং দিশ্যম,। 
দেবাদেত্ত। দেখে ভবং দৈব্যম,। (২) 

দিশ্। বর্ণ । বুগ। গণ। পণ। পক্ষ। ধাযা। মিত্র । মেধা। অস্তর। 

পথিন্। রহ্স্। অলোক | উথ|। সাক্ষিন। আদি। অন্ত। মৃখ। জঘন। মেঘ। 

যুখ। ন্যায়। বংশ। অনুবংশ। বিশ। কাল। অপ্। আকাশ। সংজ্ঞায়াম্ 

উদ্ক। দ্িগাদিঃ। (৩) 

॥ 

শীপিস্পশাপীসীশীশি সত পাশাপাশি শাসন 

১। উদ্ধন্দমশব্দ উদ্ধংশব্দ সমানার্ঘঃ। 

২। যদ্যপি যমাদিহাৎ দৈব্যমিতি সিধ্যতি তথাপি ভবার্থে দৈধমিতি বাঁরণখং 

দেবশব্দোপাদানম্। ৃ | 
৩। দিগাদিগণে যে বৃদ্ধা স্তেভ্যঈয়ং শেষেভ্যঃ ফে] বাধ্যতে । মুখজঘনয়োঃ এরাণাঙ্গবাচি- 

হেগি প্রাণ্যঙ্গভিনবোধকহেপি য গ্রাপ্তার্থঃ প্যঠ:। উদকশবস্য সংজ্ঞায়ামিতি নির্দেশাৎ 

রজন্বলায়ামেব উদক্যা। অন্যত্র তু ওদক মৎস্যাঃ। সংজ্ঞাবাচত্বে গ্রকৃতিপ্রত্যযার্থানুসস্ধান 



তদ্ধিতপাদে অধিকরণাধিকাঁরঃ। ২১ 

দেব। গন্তীর। পঞ্চজন। পরিসীব। পরিখল। অনুশীব। উগনীর। 
উপতৃণ। পরিমুখ। পরিহন্্ব। পর্য্যোঠ। পর্যলু। ওপমূল। উগস্থল। 
উগকলাগ। অন্ুগথ। অন্থখড্গ । অনুতিল ।) নি অনুমাষ। অন্ুযব। 
অনুযুপ। অন্থুবংশু। যজ্ঞে চতুর্মাস। দেবাদিঃ। অত্র পরিমীরাদযো বসএব 
দেবাদিরিতি | বক্তব্যমৃ। (১) 

অগ্রীতৎ যেয়োঃ। % 

ডাদগ্রশব্াৎ য ই ঈর্ন ইত্যেতে স্থা ভরবে অ্থে। অগ্রাম্। অগ্রিয়ম্। 
অগ্রীযমূ। 

টের্োপোহনারাচগখে। হচ্যে হযৌ। ৪1৪81 ১৬ 
পৌনঃপুনিকঃ | ( ২) টু 

বহিযো প্য-ণীকৌ । ৮ 

ডাদ্বহিদ্ শব্দাৎ থ্য-ণীকোৌ স্তাতাং ভবে অর্থে। বাহ্ঃ | বাহীফঃ | 

নদং ত-সে। ত্বস্তার্থেচ | ৪1 ৪1 ১৭ 
অযাবচি যেচ তে পূর্ব দসহজ্ঞং নদ্যাং। 'তন্তসান্তো 

ত্স্ত্যর্থেচ। আরাতীষঃ। (৩) 

শখ তঃ.ফকো বা। ৮ 

ডাৎ শঙ্বচ্ছন্দাৎ ফিকঃ স্যযাদা ভবে অর্থে। শঙ্বৎ ত্রিষু কালেহু ভবঃ 

শাশ্বতিকঃ | পক্ষে শাস্বতঃ 

দৃতি-কুক্ষিকলশি-বস্ত্স্তাহেঃ ফেয়ে। শ্রীবায়াঃ ফশ্চ | ৮ 

ডেভ্য এভ্যঃ ফে়ঃ স্তাৎ তবে অর্থে। গ্রীবায়াঃ ফেয়ঃ ফশ্চ। দুতৌ ভবং 

মূ্গি নান্তি। 

১। বদ এবেতি। এহেন দিগাদিগ [ণে অন্ুবংশশব্দো অনব্যমীভাবসমাসে দরষ্টবাঃ। 

২। পৌনঃপুনিকইতাত অধ্যাক্ম(দেবাকতিগণহাত ভবার্থে ধিকঃ। 

৩। আরাতীয় ইন্ডত্র বৃষ্জীং ভবার্থে ঈয়?। 

২৮ 



২১৮ বৃহনুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

দার্ডেমমূ। কৌক্ষেয়ম্। কালশেয়মূ। বাস্তেযমূ। আস্তেয়ম্। (১) আহেয়ম্। 
গ্রৈবেয়মূ। গ্রেবম্। 

জিহ্বামূলাহ্গুলেরীয়ঃ। * 

ডাজ্জিহ্বামূলশব্বাদস্কুলিশব্বাচ্চ ঈষঃ স্তাপ্তবে অর্থে। জিহ্বামুশীঘম্। 
অঙ্গুলীয়ম্। | 

ফিকো হনেকাচো গ্রস্থাৎ বহ্বচন্তস্তোদাত্তাৎ। ১ 

| ডাদ্গ্রস্থবাচকাদনেকাচঃ ফিকঃ স্তাবে অর্থে। বহ্বচস্ত অন্তোদাত্তাদেব | 

ইঞ্টো ভবঃ এ্ষ্টিকঃ। পাশুকঃ। একাচন্তর জুপি ভবঃ মৌগঃ | তৈউঃ। কার্তঃ। 
বহবচস্ত্ব। যত্বণত্বয়োর্ভব; যাত্বণত্বিকঃ | চস্বরেণাস্তোদাত্তঃ । অস্তোদাত্! 

দিতি কিম্। সংহিতাঁষাং তবঃ সাংহিতঃ। আছ্াদাত্তঃ । 

খদৃক্-পুরশ্চরণাথ্যান্কাৎ। * 

ডাদৃদস্তাৎ খগাদিশবাচ্চ গ্রন্থবাচকাৎ ফিক স্তাৎ ভবে অর্থে। পঞ্চ 

হোতৃষু ভবঃ পাঞ্চহোতৃকঃ। খচি ভবঃ আচ্চিকঃ। একাচত্বাৎ ফস্যাবাদঃ। 

পৌরশ্চারণিকঃ। আখ্যাতিকঃ। অস্তোদাত্বত্বাৎ ফ্াপবাদঃ। 
ধষেরধ্যায়ে। ১৫ 
ডাৎ খধ্যভিধানগ্রস্থবাচকাঁখ ফিকঃ স্যান্তবে অর্থে অধ্যায়ে বাঁচো। 

খযিশব্ব উপচারাদগ্রস্থবোধকঃ। বশিষ্টে ভবঃ বাশিচিকঃ। শৈশ্বামিত্রিকঃ। 
অধ্যায়ঃ | অধ্যায়হতি কিম্। বাশিঠী খক্। 

এতু-যজ্েত্যঃ | % 

ডেভ্যঃ ক্রুতুত্যো যক্ঞেত্যশ্চ গ্রস্থেত্যঃ ষিকঃ স্তাঞ্ভবে অথে। অনস্তোদাত্তর্থ 
আরম্তঃ। আগগ্রষ্টোনিকঃ। বাঞপেয়িকঃ। পাকধজ্ঞিকঃ। নাবযজ্ঞিকঃ। 

যক্তগ্রহন[দসোমযাগাদপি দ্যাৎ। (২) তেন পাঞ্চৌদনিকঃ। দাশৌদনিকঃ। 
পুরোডাশ-পৌরোডাশাভ্যামণিৎ | ৯ | 

ডাত্যামাত" গ্রস্থাভ্যাং ফিকে আণিৎ স্তাৎ ভবে অর্থে। পুরোভাশ 
মহচরিতে গ্রহঃ পুরোডাশ স্তএ্র ভবঃ পুরোডাখিকঃ। পুরোডাশিকা। 

শাশ্পীশিটি শাঁাপিীাীশটিশি ত শপ শি িীশীর্শী৮ত2 শিশ্ন পিপি 

১। অশ্তীতি বিভল্তান্তপ্রতিজপমব্যয়ম্ ধনবাচি। 

২। যঞ্জগ্রহণাদিতি। কতুবজ্ঞশন্দৌ সোমযাগে প্রসিদ্ধ তত্রান্ততবগ্রহণাদেব সোম 
যাগ প্রাপ্তে। যজ্ঞোগ।দ।নং মোমযাগেতরযাগপ্রাপ্তয ধর্মিত্যাশয়ঃ 



তদ্ধিতপাদে অধিকরশাধিকারঃ। ২১১ 

, পুরোডাশসংস্কারকে। মন্ত্রঃ পৌরোডাশ স্তত্রতবঃ পৌরোডাশিকঃ। পৌরো- 

ডাশিকী। অণিত্বাৎ পুংবৎ ভাবাভাবঃ। 

খগয়নাদেঃ ঝ শ্ছন্দমো যশ্চ। » | 

ডাদৃগয়নাদে্র্থাৎ ষঃ ম্যান্তবে অথে। চ্ছন্দসন্তর ফুযৌ। খগধনে ভবঃ 

আ্গয়ণঃ | ছন্দসি ভবঃ ছান্দসঃ | ছন্দম্যঃ। ফিকাপবাদোহয়ম। খগয়ন। 

পর্ব্যাখ্যান। ছন্দোমান। ছন্দোব্যাথ্যান। ছন্দোতাষা। ছন্দোবিচিতি। 

ন্তায়। পুনকুক্ত। ব্যাকরণ। শিগম। বাস্তবিদ্যা। অঙ্গবিদ্যা। অক্ষবিদ্যা 

ব্রধীবিদ্যা। ক্ষেত্রবিদ্যা। উৎপাত । উতপাদ.। সংবতসর। মুহূর্ত । নিমিত্ত । 

শিক্ষা । বিদ্যা । উপনিষদ । খগধনাদিঃ। 

সরয! যলোপঃ ফে | ৮ 

সরযুশব্বস্ত যলোপট স্তাৎ ভবাথফে। পরে । স্রযুাংপ্ভবঃ সারবঃ। ভবার্থেতি 
কিম্। সরযাং জাতঃ। মারযবঃ। | 

জাতে । * (১) পু 

ড৷ দ্েভতা দি্বাৎ ষঃ স্তাজ্জাতে অর্থে। ক্রত্বে জাতঃ আন্তঃ | মাথুরঃ | 

যমাদেস্ত। বাম্যঃ। প্রাজাপত্য ইত্যাদি। ভবাদিত্বাৎ গার্গীয়ঃ। শালীয় 

ইত্যাদি । ৃ 
প্রাবুষইক। ৮ 

ডা প্রানৃষ ইকঃ স্যাজ্জাতে অর্থে। প্রাবৃষি জাতঃ। গ্রাবৃষিকঃ | 

এন্যসাাপবাদঃ | 

নায়ি শরদে! গকঃ। ৯ 

ডাৎ শরদে! ণকঃ স্যাৎ জাতে অর্থে সংজ্ঞায়াম। শরদি জাতঃ শারদকঃ 

নুদ্গঃ | অনাগিতু শারদং শম্যম্, 

মূলার্রাহবন্কর-প্রদোষ-পুর্বাহাপরাহাৎ কঃ। » 

ডান্মুলাদেঃ*কঃ স্যাজ্জাতে অর্থে মংগ্ঞায়/ম্। মূলে জাতঃ মূলক: । আত্রায়াং 

জাতঃ আদ্রকঃ। কেহকঃ স্বইতি স্বঃ। 

পথঃ গম্থুশ। ৯ ০ 

১। জ|ত উতপন্নঃ। ভবস্ত বিদামান ইত্যনমো ভেদ? | 



২২০ বৃহন্মুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ্। 

ডাৎ পথিশবাঁৎ কঃ গ্তাৎ জাতে অর্থে সং ্ াযাম্। গথঃ গম্থাদেশশ্চ। 

পথি জাতঃ পাস্থকঃ |. &ঈ 

বামাবান্তামাবস্তাভ্যামশ্চ | * 

ডাভ্যামাভ্যাং কো অশ্চ বা শ্াজ্জাতে অর্থে সংজ্ঞায়াম্। অমাবান্তাযাং 

জাতঃ অমাবাস্যকঃ। অমাবাস্তঃ। অমাবস্তকঃ আমাবন্তঃ। পক্ষে পলদ্যাদিফঃ। 

আমাবাস্যঃ। আমাবস্যঃ | 

মিন্ধপকরাত্যাংকঃ ফটো । % 

ডাভ্যামাভ্যাং কঃ স্তাৎ জাতে অর্থে । ফটোচ ত্রমাৎ সংজ্ঞাযাম্। মিন্কুকঃ। 

ফ্ে সৈন্ধবঃ। অপকরক;ঃ। টে আপকরঃ। 

তিষ্য-পুনর্বানু-স্বা ঠী-হস্ত/-দিশাখা-বহুলাভ্যো লুক ।৮ 

এত্যো৷ জাতার্থত্যন্ত গ্লু স্তাৎ। 

লুকি স্ত্রীত্যন্ত ৷ ৮ * 

তলুকি,ন্ত্রাত্যন্ত লুক্ স্তাৎ। তিয্যে জাতঃ তিব্যঃ| পুনর্ধস্থঃ। স্বাতিঃ। 

হস্ত; | বিশাখ; | বহুলঃ। 

ভাদ্বা। ৮, | 

নক্ষত্রবাটিভ্যে। জাতার্থত্যন্ত লুক্ বান্তাং। অশ্বিন্তাং জাতঃ অশ্বী। 

ফণলুকিস্ত্ীত্যন্ত লুক্। পক্ষে আরিনঃ। অশ্বযুত। আশবমুগঃ। 

বত্নশালাং। ৮ 

বসশালশবধ [জ্জাতার্থত্যন্ত লুক্ স্তাদ্বা। বত্সশালে জাতঃ বংসশানঃ। 

ফল্গুনী- মি ট.ডৌট। ৮ 

আভ্যাঁং জাতার্থত্যন্ত লুগ্া স্তাৎ লুকি সতি ক্রমাট্রডৌ বা টা 

ফলুগুন্ঠাং জাতঃ ফল্গুনঃ। ভ্ত্রিয়াং ফল্গুণা ট পক্ষে কল্গুনঃ। ক্্রিরাং 

ফল্গুনী। টত্তাদীপ্। উভয়তাক্তপক্ষে। কাল্গুনঃ। স্তরিযাং ফাল্গুনী । 

শতভিষজি জাতঃ শতভিবকৃ। ডপক্ষে। শতভিষঃ। উভয়ত্যক্তপক্ষে। 

শাতভিযজঃ। 

শ্রবিষ্ঠাষাঢ়ামীয়ম্চ বা। * (১) 
শি শা শশা ্ীশীশী্্ীর্শীঁ টি 

ত্র 

১। অধাঢ়শব্দোহত্র অকারাদিঃ। ভবেদযঢ।সহিতেচ চগ্রে হত্য [দি প্রয়োগাং। 

বা গ্রহণমুস্তরত্র নিবৃত্যর্থম্। 



তদ্ধিতপাদে অধিকরণাধিকারঃ। ২২১ 

শরবিষ্ঠাশববদ্যাঢুশন্যাচ্চ জাতার্যতান্ত নুগ্বান্তাৎ লুকি সতি ণীয়ে 

বাস্তাৎ। শ্রবিষ্ঠারাং জাতঃ শ্রবিষ্ঠঃ। শ্রাবিচঠীয়ঃ। পক্ষে । শ্রাবিষ্ঃ। অযাঢ়ঃ। 

অধাঢ়ীয়; ৷ আযাঢঃ। 

স্থানান্ত গোশাল-থরশালাং। %* 

এভ্যোজাতার্থতান্ত লুক স্াৎ গিত্যম। গোস্থানে জাতং গোস্থানঃ | 
অশ্বস্থানঃ। গোশালঃ। খরশাল2। 

্রিয়াং চিত্রা-রোহিণা-রেবতীভ্যঃ | * 

চিত্রাদিত্যে। জাতার্থত্যন্ত লুক স্যাৎ স্ত্িয়াম্ বাচ্যায়াম্। চিত্রায়াং জাত 

চিত্রা । বোহিণী। বেবতী। অনাদিত্বাদীপ্। 

ন মঘাদেঃ। » 

মঘাদে জাতার্থত্যস্ত লুক্ ন স্যাঙ্।। মঘান্ু জানুঃ মাঘঃ। অশ্বখেধু জাতঃ 

আশ্বখঃ। প্রো্ঠপাদঃ। অন্তাদস্তত্রিঃ | * 

কৃত-লক-ক্রীতেযু। « ৃ 
ডাদ্বথযাবহিং ত্যাঃ সাঃ । কৃতাদিঘর্থেযু। করনে কৃতোলন্ধঃ ক্রীতোবা 

আৌন্পঃ | মাথুরঃ বেন্তযাদিত্বযৎ ফট; । বমাধেস্ত। যাম্যঃ। প্রাজাপত্য ইত্যাদি । 
ভবাদিত্বাৎ গায়; | নাদেয়ঃ | ইত্যাদি। 

কুশলে। » 

ডাৎ কুখলে অর্থে যথাবিহিতং ত্যাঃ স্থাঃ। ক্দ্ধে কুশলঃ আৌন্বঃ | মাথুর; | 

বেন্ত্যাদিত্বাৎ ঃ। যমাদেন্ত যাম্য ইত্যাদি । ভবাদিত্বাৎ গার্গার ইত্যাদি। 

- পথ্যাদেরকঃ। * ্ 

ডাৎ পথ্যাদে রকঃ স্যাৎ কুশলে অর্থে। পথি কুশলঃ গথকঃ। 

পথিন্। পিচিওা। নিচয়। অশ্মন্। জ্রাদ। হলাদ। নর। আকর্ষ। জয়। 

পিশাচ। পথ্যাদিঃ | | 

তসরু-শৃকু হ্যশশিত্যঃ কঃ। ৯ ৬ 

ডেভ্যএভ্যঃ ক: স্যাৎ কুশনে অর্থে। ৎসরৌ কুনলঃ ত্সককঃ। শকুনিকঃ। 

অশনিকঃ। | 

প্রায়ভবে । * 

ডাৎ প্রায়ভবে অর্থে যখাবিহিতং ত্যাঃ স্থাঃ। আদ্ধে প্রারেণ বাহুণ্যেন 



২২২ বৃহন্ুগ্ধীবোধব্যাকরণমূ। 

ভবতি শ্রোদ্বঃ। মাথুরঃ বেত্ত্যাদিত্বাৎ ফঃ। যমাদেস্ত। যাম্য ইত্যাদি। 
ভবাদিত্বাঁৎ গার্গায় ইত্যাদি । 

উপনীব্যুপজানূপকর্ণাৎ ষিকঃ। ৯ 

ডেভ্য এভ্যঃ ফিকঃ স্যাৎ গ্রায়ভবে অর্থে। উপনীবি গ্রারভবঃ ওপনী- 
বিকঃ। ওঁপজানুকঃ। গুঁপকর্ণিকঃ। | 

সমভৃতে। * (১) 

ডাৎ সভ্ভৃতে অর্থে যথাবিহিতং ত্যাঃ জাঃ। ক্রুদ্ধে সন্তবতি জৌদ্রঃ। 
মাথুরঃ। বেত্তাদিত্বাৎ ফঃ। যমাদেস্ত। যাম্যইত্যাদি। ভবাদিত্বাৎ গার্গীয় 

ইত্যাদি । 

কোশাদন্ত্রভেদে ফেযেঃ। ৮ 
ডাৎ কোশাৎ ফে্যঃ স্যাৎ সন্তৃতে অর্থে বন্ত্রবিশেষে বাচ্যে । কোশে সন্ভৃতং 

কৌশেয়মূ। বন্ত্রম। * 
কালাৎ সাধু-পুষ্পযৎপচ্যমানেঘু। ৯ 
ডাৎ কালবাচকাৎ এঘর্থেষু ভবাদিত্বাৎ যথাবিহিতং ত্যাঃ স্থাঃ। হেমস্তে 

সাধুঃ হৈমন্তঃ গ্রাকারঃ1 বসন্তে পুষ্প্যতি বাসন্তী কুন্দলতা। শরদি গচ্যন্তে 
শারদাঃ শালযঃ |, 

উপ্ভে। % 

ডাৎ কালবাচিনে। ভবাদিত্বাৎ যথাবিহিতং ত্যাঃ স্য রুপ্তে অর্থে । হেমন্ত 

উপ্যন্তে হৈমস্তিকাঃ। হৈমস্তাঃ। হৈমনাঃ | যবাঃ। প্রাবৃষেণযা স্তিলঃ | শারদ।ঃ 

মুদ্গাঃ। 
আশ্বযুজ্যা কঃ । ৮ 

ডা্দাশ্বযুজীশব্বাঠকঃ স্যা দুপ্তে অর্থে। আশ্বযুজ্যামুপ্তঃ আশ্বধুজকে। মাষঃ। 

্রীষ্মবসন্তাভ্যাং বাঁ। * | 

ডাত্যামাভ্যাং ণকে! বাস্যাছুপ্তে অর্থে । গ্রীষ্মে উপ্তঃ গ্রেম্মকঃ।, গ্রেস্মঃ। 

বাসস্তকঃ। বাসস্তঃ। 

দেয় খণে। ৮ 
পপ 

১। সম্ভবতিরিহ নোত্পত্তযর্থঃ সত্তার্থে। বা জ।তভবার্থগ্রহণ।দেব প্রাপ্তে। কিন্ত 

একাম্যোগ্যতার্থ;। আধারপ্রমাণাদাধেয়প্রমাণ(তিরেকশ্চ। 



তদ্ধিতপাদে অধিকরণাধিকার? | ২২৩ 

ডা কালবাচিনে। দেয়ে অর্থে ভনাদিহ্বাৎ যথাবিহিতং ত্যাঁঃ শত যদ্দেয়ং 

তচ্চেদুণং ভবতি। মাসে দেয়মণং মাসকম্। আর্দমাসিকম্ সাংবংসরিকম্। 

খণইতি কিম্। মাসে দেয়া ভিক্ষা! । ঃ 

কলাগানঘ অনরুযারর১৮6] 

ডেভ্য এভাঃ কালনাচিভ্যো অঙ্ধঃ স্যাদ্ধেয়র্ণে অর্থে। কলাপিনি দেয়মণং 

কলাপকম্। অশ্বথকম্। যববুমকম্। 

প্ীম্মাবরমমান্পিৎ। ৮ (২) 

ডাদ্গ্রীয্মাদবরসমাশব্বাচ্চ অকো| ণিৎ শ্যাৎ দেয়ে অর্থে। শ্রী 
দেয়মণং গ্রৈম্মকম্। অবরসমায়াং দেবদুণম্ আবরসমকম্। 

সংবৎসরাগ্রীহায়ণ্রভ্যাং ফিক শ্চ। ৮ (৩) 

ডাভ্যামাভ্যাং ণকঞ্চিকৌ স্যাতাং দেয়র্ে অরর্ঘ। সংবতসরে দেয়মুণং 

সাংবৎসরকম্। সাংবৎসরিকমূ। আগ্রহায়ণকম্। আগ্রহায়ণিকম্। 

বাহরতি মুগঃ। ৮ 

ডেভাঃ কালব[চিভ্যো বাহ্বতীনার্ঘে ভবাদিত্বাৎ যথাবিহিতং ত্যাঃ স্থ্ু 

বো! ব্যাহরতি সচেন্সগে! ভবতি। নিশায়াং ব্যাহরত্ি শক্কায়তে নৈশিকঃ। 
নৈশঃ। মুগঃ | প্রাদোষিক2। গ্রাবোষঃ। মুগইতি কিম্ | নিশায়াং 

ব্যাহরত্যুলুকঃ। 

ফিকো নিযুক্তে ॥ ৮ 

ডান্নেঃ ফিক: স্যান্িযুক্তে অর্থে। দ্বারে নিযুক্তো দৌবারিকঃ। 

অগারান্তাদিকঃ | 4 

ডাদগারান্তাদিকঃ স্যান্লিমুক্তে অর্থে । দেবাগারে নিযুক্ধঃ দেবাগারিকঃ। 

জী রারজচে " 

১। কলাপ্যাদযঃ শব্ধ উপচাবাঁৎ কালে বর্তন্তে। যন্মিন্ কালে মযুরাঃ কলাপিনোভবস্তি 

সকালঃ কলাখী। যন্মিননথাঃ ফলন্তি সোই শ্বব; | যশ্মিন যববুসমুৎপদ্যতে নম কালোষ- 

*্ববুসশব্দেনোচ্যতে | সর 

২। অবর সমা আগাঁমিবধন্ । পু 

৩। বেতিকৃতে ণকাভাবপক্ষে কালবাচিতাৎ ফিকসিকাবপি ঝিকগ্রহণং পলদ্যাদৌ। 

ফলে পর্ণিচ বাঠো সংবংসরশবাস্ত পাঠাৎ দেয়্ণহ্ত ফলহবিবক্ষাযাং ফঃ প্রবর্ততা মিতি 

তদ্ধাধনার্থমূ। 



২২৪ রৃহম্মগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

অদেশকালাৎ ফ্িকোহ্বীতে । * 

অধ্যয়নে যৌ প্রতিষিদ্ধ দেশকালৌ তাভ্যাং ডাভাং ফিকঃ স্যাদধীত- 
ইত্যর্থে। শ্মশানেহদীতে শ্বাশানিন্ধঃ॥ চাতুষ্পথিকঃ। চতুর্দগ্তামধীতে চাতুর্দি- 

শিকঃ। আমাবাপ্যিকঃ। 

কঠিনাস্ত-প্রস্তার-সংস্থানেভ্যো ন্যবহরতি। ১৫ (১) 

ডেভ্য এভ্যঃ ঝিকঃ স্যাদাবহরতীত্যর্থে। বংশকঠিনে ব্যবহর্তি বাংশ- 

কঠিনিকঃ। গ্রান্তারিকঃ। সাংস্থানিকঃ। 
নিকটাঁৎ বসতি ধিকস্বাবসথাৎ। ৯ 

ডান্নিকটাৎ ফিকঃ স্যাৎ বসতীতার্থে। আবসথান্ত, ধিকঃ। নিকটে 

ব্তি নৈকটিকঃ। আবসথিকঃ। আবসথিকী। আবসগিক ভাধ্যঃ | 

পুথিবী-সর্বাভূমিভ্যাং টুঁফেৌ বিদিতে । * 

ডাভ্যামাভযাং ক্রমাৎ ট্ষে স্যাতাং বিদ্রিতে অর্থে। পৃথিব্যাং বিদ্িতঃ 

পার্থিবঃ| সর্ধভূমৌ বিদিতঃ সাব্মভৌমঃ | 

লোক-সর্মলোকাৎ ফিকঃ এমিদ্ধেচ। ৮ 

ডাভ্যামাত্যাং ফিকঃ স্যাৎবিদিতে প্রসিদ্ধ চার্থে। লোকে বিদিতঃ প্রসিদ্ধো 

বা লৌকিকঃ। সার্বলৌকিকঃ। 

কালাদ্দীয়তে কা/ধ্যচ ভববৎ। ৯ 

ডেভ্যঃ কালবাঁচিভ্যো দ্ীযনত ইত্ার্থে কার্যে অর্থেচ ভবার্থে যেত্যা উক্ত 

স্তে তথৈব স্থযুঃ | মাসে দীয়তে কার্যাং বা মাঘিকম্। আদ্ধমানিকম্। প্রাবৃষে- 

গ্যম্। হৈমন্তম্। হৈমনম্। ইত্যাদি 

বুষ্টাদেঃ ফঃ। ১ 
_. ডাৎ বুাটাদেঃ ষ্ঃ স্যান্দীযতে ইত্যর্থে কার্ধো অর্থেচ। বুষ্ছে দীয়তে কাধ্যং 

বা বৈষুষ্টম্। 
বৃষ্ট। নিত্য । নিষ্'মণ। গ্রবেশন। 'তীর্ঘ। মন্ত্রম। আন্তরণ। সংগ্রাম। 

ঘাত। অগ্নিপদ। গীলুমূল। গ্রবাদ। উপসংদ্রমণ। উপস্থান। উপবাগ। 

ুষ্ঠ।দিঃ। 
পিপি ১৮-০-শিাটি 

১। ব্যবহার উচিতক্রিয়ানুষ্ঠানম্ বংশকঠিনে ব্যবহরভীতি | বংশা। বেণবঃ কঠিন। 

ষম্মিন্ দেশে সং ংখকঠিন; | তশ্মিন্ দেশে যা কিয়। যথানুষ্ঠেয়। ত।" ভেবানুতিতী ভার্থ: | 



তদ্ধিত পাদে অধিকরণাধিকারঃ। ২২৫ 

যং সাধৌ।* (১) ূ 

ডাৎ যঃস্তাৎ সাধাবর্থে। সামনি সাধু নিপুণ! বোগ্যোব। সীমগ্ঃ ! 

কর্দণযঃ | সভ্যঃ। , 

গ্রতিজনাদে পাঁনঃ 1৯ 

ডাত্প্রতিজনাদে পাঁনঃ স্তাৎ সাধাবর্থে। গ্রতিজনে নাধুঃ প্রতি্নীনঃ | 

জনে জনে সাধুরিত্যর্থঃ। 

গ্রতিজন। সর্বজন। বিশ্বজন। পঞ্চজন। মহাঁজন। ইদংযুগ। সংযুগ। 
সমযুগ পরযূগ। পরকুল। পরস্যকুল। অমুষ্যকুল। গ্রতিজনাদিঃ | 

ভক্তাগ্নঃ পরিষদোণ্যশ্চ | ৮. 

ডাষ্ক্রা্রঃ স্তাৎ পরিষদস্ত্র ণণ্যো সাধাবর্ধে। ভক্তে সাধুঃ ভাক্তঃ। শালি 
পারিষদঃ। 

কথাদেঃ ফিকঃ। % 

ডাঁৎ কথাদেঃ ফিক: স্তাৎ সাধাবর্থে। কথায়াঁং সাধুং কাথিক? » গুড়ে সাঁধুঃ 

গৌড়িকঃ। ইচ্ষুঃ। + 

কথা । বিকথ! বিতপু| কুষ্টচিংৎ। জনবাদ। জনেবার। বুি। সদ্গৃহ । 

গুণ। গণ। আযুর্ধেদ। গুড়। কুল্মাধঘ। শক্ত, | অপৃপ। মাংসৌদন। 

ইচ্ষু। বেণু। মংগ্রাম। মংঘাত। গ্রবাম। নিবাস। কথাদিঃ। 
পথ্য তিথি-বসতি-স্বপতেঃ ফেঘঃ | * 

ডাৎ পথ্যাদেঃ ফেয়ঃ স্তাং সাধাবর্থে। পগি সাধু পাথেয়ম্। স্বাপতেয়ম্ 

সতীর্ঘাদেষ। বাসিনি। % 

ডাৎ সতীর্ঘাৎ যঃ স্তাৎ বাসিন্যর্থে। মানে একন্মিন্ তীর্থে শুবৌ বানী 
সতীর্ঘ্যঃ | 

নোদর-সমানোদরাচ্ছয়িতরি ।৮% ও 

ডাভ্যামাভ্যাং যঃস্ত[ৎ শয়িত্ার্থেণ সঘানে উদরে শখিতা দোদর্যাঃ। থে 

ত্যে বিবক্ষিতে গ্রাগেব সমানপ্য মন । সমানোদর্যঃ | 

অস্বোহক্কোহুনীনে | ৪ ৪। ১৮ 

আহ্িকম্। ঈনেতু। দ্যহীনঃ। হুপাঞ্চালিকঃ। অর্দপাঞ্চ- 
০ পাশ 

সপে পাশ শী 

১। সাধুশন্দোহত্র নিষনার্থো ফ্যোপ্যর্ঘন্চ গ্াহাঃ | নোপকারকার্থ; | 

২ 



২২৬ বৃহম্থগ্ধীবোধব্যাকরণমূ। 

লিকঃ। 'দৌবারিকঃ। মৌবরঃ। মৌবম্। সৌবস্তিকঃ। সৌবাছু- 
মদবমূ। বৈয়ন্ষমযৃ! শৌবস্তিকমূ। শৌবনমৃ। কৈয়ক্কতৎ। সৌ- 
বমৃূ। সৌবাধ্যায়িকম্। সৌবগ্রামকূ। নৈয়গ্রোধম্ একেতিকিয্। 

ন্যাগ্রোধমূলিকমৃ। শৌবাপদযূ। শ্বাপদযূ। 'নৈয়ঙ্কব | ন্যাঙ্কবযূ। 
বিকার-সঙ্ঘ-ভাবেদং-হিত-স্বার্থাদৌ। ৪1 ৪। ১৯ 
এবরথেষু তে তাঃ স্থ্যঃ। হেন! বিকারো হৈমঃ। আপ্যঃ। 

আগ্নেয়ঃ | ভিক্ষাণাং সমূহো ভৈক্ষযু .আহযৃ। গাণিক্যযৃ। 
রাজকমু। গুরোাবঃ গৌরবমৃ। যৌবনমৃ। সামাযৃ। বৈরূপ্যমৃ। 
রাজ্যযৃ। সৌহার্দয্। বিষ্ঞোরিদৎ বৈষ্ণবযূ। ত্বদীয়যূ। মাঘব- 
নযৃ। শৌবনমৃ। (১ 

১। মুগঞ্চালেষু ভবঃ হ্থপাঞ্চালকঃ | ব্ববিষয়াদবৃদ্ধচ্চেতি ণকঃ। এবমর্দপাঁঞ্চালকইতি 

স্বরে নিযুক্ত দৌবারিকঃ | ফিকো নিযুক্তে ইতিষিকঃ | স্বরমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ মৌবরঃ। 
অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে ইতিফঃ। স্বর্গে ভবং সৌবং বেত্াপিত্বাৎঃ। বাটেলোপ ইস্তি- 

টিলোপঃ। স্বস্তি বক্তি সৌবস্তিক:। প্রতৃতাদিতাৎ পিক: স্থাদুমূদুনি সংস্কতং সৌবাছুম্ববদম্। 
ভক্তম্ সংস্কৃতে তক্ষ্যে ইতি বেত্যাদি বাং ফঃ। বাক্ধসোং বুৎপন্নশব্দঃ। তত্র্ষতবং বৈয়কসহ্। 

বেত্বাদিত্বাত্;। শ্বোভবং শৌবস্তিকহ। শ্বাসোন্ততম্ ইতিষ্চিক স্তম্চ। শুনিভ বং শৌবনম্। 

ভবার্থে বেত্যাদিতবাঁৎ ফঃ । অবিকারণে। নলোঁপাভাবঃ। ক্ষ্য: থাদিরখড়গঃ | তেনকৃতঃ স্ব্যকৃতত্ত- 

ত্রভবং স্বৈয়কৃতম্। ভবার্থে বেত্তাদিত্বাৎ কঃ | ম্বে ধনে ভবং লৌবম্। পর্বত: গহাদাবাত্মার্থ 

স্বশবস্ব ঠহণাৎ স্বকীয়মিতি শ্বাধ্যায়ে ভবং | মৌবাধ্যায়িকগ্। অধায়নমূ| অধাস্মাদিত্বাং ফিক:। 

জাতং নৈয়গোধম্। জাতাথে ফঃ। গ্যাগ্োধ মূলেন সংকট স্তাগ্লোধমূলিকম্। সাষ্টার্থে 

*সফিকঃ। শ্বাপদে তবং সৌবাপদম্। পলদ্যাদেরাকৃতিগণত্বাৎ &ঃ। হ্যদ্বোভ বং নৈয়ঙ্কবং । শ্বগণেন 

চরতি শ্বাগণিকম্ চরতি পর্পাবেরিতিঝিকঃ। 

হেক্লো। বিকারইতি। হেমার্থ তালাভ্যামিতিক্ক।, আপাইতি। নীরা ইত্যর্থে, 

অপ কংসীয়াভ্যামিতি গ্য:। আগ্নেয়ইতি ॥ অগ্রের্ধিকার ইতার্থে যমাদিত্যন্্পতাবদিতি দে়ঃ। 

ভিক্ষাণাং সমুহইতি | কবচিহস্ত্য ভিক্ষাদ্যচিত্তেভাইতাত্র ভিক্ষাদিবজ না ৎবেত্তযাদি রাত্যাঃ। 

আঁঙ্কমিতি। অহন্ শবস্ত ভিক্ষাদ্য্তর্গতহাত বেত্যাদিক:। খণ্ডিকাদিতাৎ ট্যৌবা। রাজকনিতি। 

গৌ রাজাদিভা।ং ণকইতি গকঃ। গৌরবমিতি। ঘুপুর্কোগপ্তনাং ফঃ। যৌবনমিতি যুবাদি- 



তদ্ধিতপাদে বিকারার্থাঃ। হী 

অত্রোচ্যেতে২ভিযুক্তানামভিধানং নিয়াঁমকম্। 
বিকারেত্যাদিসামান্যাদন্যত্রাপি গ্রয়োগতঃ। 

ধ্যাঃ। » 

ষ্যাইত্যধিক্রিয়তে গ্র্যাইত্যতঃ প্রাক্। ূ 

বিকারে।» 

ব্যস্তাদেত্্যাদিত্বাৎ ফঃ স্তাদ্বিকারে অর্থে । মৃত্তিকায়। বিকারে। মার্তিকঃ। 

ষমাদেস্পত্যত্যাএব। ও | 

গ্রাণোষধি-বৃক্ষেভ্যোইবয়বেচ ।* (১) 

ষ্যন্তেত্য এভ্যো। বেত্য।দিত্বাৎ ঝঃ হ্যা বিকারে অবয়বেচ। মূর্ববায়! 

বিকারো! অবয়বে বা. মৌর্কম্ কা ভন্ম বা। পলাশন্ত বিকারোইবয়বে ধ! 

পালাশ:। শিংশপায়! বিকারঃ শাংশপঃ। 

টুঃ গ্রাঞ্ু-রজতাদেঃ। ৯ 

ান্তাৎ প্রাঁণিবাঁচকাৎ উবর্ণাস্তাৎ রজভাদেশ্চ টুঃ স্যাৎ বিকারাবিয়বয়োঃ। 

কপোতস্য বিকারোহ্বয়বো কাপোতম্। শুনোবিকারঃ শৌবম্। দৈবদারবম্। 

ভাত্রনারবমূ। রাজতম্। লৌহম্। পরশব্যন্ত বিকারোইবযুবো ৰা গারশবঃ। 

বিকারত্যে ষস্য লুক । | 

রজত। কাঞ্চন । লোহ। মীস। রোহিত। উদুম্বর। পীতদারু। গ্রিক" 

নটক। বিভীতক । কণ্টকার। নীপদার। পরশব্য। রজতাদি:। 

অনুদাত্তাতেঃ | * 

াস্তাদনুদাত্তাদে্ট: স্যান্বিবকারেইবয়বেচ। দাধিথঃ। কাপিখঃ। 

পলাশাদের্বা। ৮ 
২ শি শশ

ী 

তা ফঃ। সাম্যমিতি। সমস্ত তা কর্ম বা ইত্যর্থে ব্রাঙ্গণদিত্বাৎ ফাঃ। বৈরাগ্যমিত্যত্রাপি. 

্রাঙ্মণীদিস্াৎক্কাঃ | এবং রাজ্যমিত্যত্রাপি। সৌহীর্দমিতি | যুবাদিত্বাৎ $:। বৈষ্বমিতি। 

বত্যাদিস্তাৎ ঝ। স্বদীরমিতি ভবা দিত! ঘধাদীয়)। মাঘবনমিতি বেত্যাদিত্বাৎ | অবি- 

| কাঁরফে ন নলোপঃ। তুঙপক্ষে মীধবর্তমিত্যপি । শৌৰনমিতি বেত্ত্যাদিত্বাৎ ফঃ। স্বারাদিত্বা- 

দুম্। পূর্বববন্ন নলেপিঃ। 
, 

১। প্রাণিভাষ্টস্ত বক্্যমাণতবেপি ইহ গ্রানিগ্রহণম্ অতঃপরং যে প্রত্যযা বজ্তব্যান্তে 

প্রাণ্যো ধধিবৃক্ষেভো বিকারাবয়বয়োঃন্য। অগ্েভ্যশ্চ বিকারমায়েভবন্তি ইতি জ্ঞাপনার্থন্। 



২২৮ বৃহম্মগ্ধবোধব্যাকরণয্। 

ষ্যস্তাৎ পলাশাদে ফ্রোবান্তাৎ | বিকারাবয়বয়ো: | পলাশ: । পক্ষে পালাশ: | 
পালাশস্ত বিকার: পালাশনয়ঃ। | 

গলাশ। খদির। শিংশপা। স্বুন্দন । করীর। শিরীষ। যবাস। বিকল্ধত। 

রন্ত]। পুন্নাগ । পলাশাদি; । 

টে লন্ শম্যাঃ। ৮ 

শমীশবদ্য লন্ স্যাৎ বিকারাবয়বার্থটে। নইৎ। শম্য| বিকারোহ্বয়বে। বা 
শামীলম্ ভগ্ম । শামীলী শ্রুক,। অতএব টুঃ। " 

বৃদ্বশরাদ্যে কাচ্ভ্যে। ময়ড়ইভক্ষ্যাচ্ছাদনযো্ব। ত্বন্োভ্যঃ | * 

্স্তাদ্ দ্ধসংজ্ঞকাৎ শরাদে রেকাচশ্ঠ ময়ট্স্যাৎ বিকারাবয়বয়োরর্থযোঃ | 

নতু ভক্ষ্যে আচ্ছাদনেচ বাচ্যে । বুদ্ধাদরিভিন্নাত্ত, বা। ফ্টরয়োরপবাদঃ। আমস্য 

বিকারোহ্বয়বো বা অননয়ম্। শালময়ম্। শরমরম্। দর্ভনয়ম্। ঘুন্ময়ম্। 

ত্র ময়মূ। অন্থেত্যন্ত অশুময়ম্ আশ্মম্। দুর্বাময়ম্ দৌব্বমূ। অতক্ষ্যাচ্ছাদনয়ে। 
রিতি কিম্।'মৌর্ গঃ সুপঃ। কার্পাসম্ আচ্ছাদনম্। 

শর। দর্ভ ।কুটা| তৃণ। দোম। বলজ। হিরণ্য। শরাদিঃ। 

ব্রীহেঃ পুরোডাশে যব-তিলাত্বনাস়্ি | % 

্ন্তাদ্বীহে ময়ট্স্যাৎ বিকারাবরবয়োঃ পুরোডাশঃ বাঁচে । যব ডিলা- 

ভ্যান্ত অসংজ্ঞায়মূ। ব্রীহিমরঃ | পুরোডান্তশঃ। যবমরম্। তিলনয়মূ। সংজ্ঞায়াস্ 

বাবকঃ। যাবাদিত্বাৎ স্বার্থেকঃ। তৈলম্। 

পিষ্টাৎ কন্ত নায়ি।» 

ষ্যস্তাৎ পিষ্টাৎ ময়ট্স্যাৎ বিকারাবয়বয়ো:। সংজ্ঞায়ান্ত কঃ। পি্ময়ং ভম্ম। 

নায়িতু পিষ্টকঃ সপ: । 

অপ্কংসীয়াভ্যাং ণ্য-ফোৌ। » ৰ 
" য্যন্তাভ্যামাভ্য। গ্যফৌ। ক্রমাৎ স্যাতাং ৰিকারে অর্থে। অপাং বিকারঃ 

আপ্যঃ। কংসীয়প্য বিকারঃকাস্য£। বিকারত্যে ছিতার্থত্যস্য লুক্। 
পুরুষৈণীভ্যাংফেয়ঃ 1১৫ এ 

াস্তাভ্যামাত্যাং ঝেওয়ঃ স্যাৎ বিকারাবয়বয়োঃ। পৌরুষেয়ঃ| এণেয়ঃ | 

যমাদিত্বাৎ আগ্নেরঃ। 

কোঙংবিলদিভ 21 

চি 



তদ্ধিতপাদে বিকারার্থাঃ। ২২৯ 

্যস্তাঁভ্যাং কো-উ.বিলাদিভ্যাং ফ্ঃন্যাদ্বিকারাবয়বয়োঃ। বৃদ্ধেভ্যো ময়ট 

অন্যেত্যষ্ট ষ্শ্চবাধ্যতে । মাধৃকম্। তর্কু। তার্কবম্। বৈল্ম্। গৌধুষম্ । 

বিল । ব্রীহি। কাণ্ড । মুদ্গ। মহর। গ্োধুম। ইক্ষু | বেণু। গবেধূকা। 

কার্পামী । পাটলী। ককন্ধু। কুটার। বরুণ। ইন্্রাণিকা। বহিণ। ইন্্ররিস। 

ইন্্রাযুধ। শ্যামাক। পীঘুক্ষ বিল্বাদিঃ। 
হেমার্থ-তালাভ্যাং মাম-ধন্ুযোঃ ।% 

য্যস্তাদ্বেমবাচিন স্তালশব্দান্ম্জঃ স্যাদ্বিকারাবয়বয়োঃ। ক্রমাৎ পরিমাণে 

ধন্ুষিচ ঝাচ্যে | হেয়ে। বিকারে। হৈমঃনিফঃ | মানইতি কিম্। হেমময়ী যষ্টিঃ। 

তালং ধন্ুঃ। অন্যত্র তালময়ো। 21 

টাত্বদর্থা। * 

বিকারাবয়বার্থট্রাস্তাৎ ঘঃ স্যাদ্বিকারাবয়বয়োঃ |,৫দৈবদরবস্য বিকারোই- 

রয়বো। বা দৈবদারব £। কাপোতঘ্য বিকারোহবয়বো* বা কাপোতঃ। শৌবসা 

শৌঁবঃ। পারশবন্য পাধশবঃ। পালাশদ্য পালাশঃ। স্যান্তস্যতু পালাশেশময়:। 

কাংস্যৈনেয়াংৎ।% 

ষ্যন্তাত্যাং বিকারাধয়বার্থত্যান্তভ্যামাত্যাং ফঃ স্যাদ্দিকারাবয়বয়োঃ। 

কাংস্যস্য কাংসাঃ। রনেয়ম্য এরনেয়ঃ। 

ত্রপুজতুনোঃ ফে সন্।৯ 

্্তয়ে। রেতয়োঃ মন্ স্যাৎবিকারফেণ পরে। নইৎ। ত্রপুণোবিকারঃ ত্রাপুষম্ 

জাতুষম্। অত এবাভ্যামুদস্তত্বেপি ফঃ। 

উষ্টা্নকো বাতুমোর্ণাভ্যাম্। * 

াসতাছ কঃ স্যাৎ বিকারাবয়বয়োঃ। উমোর্ণা ভ্যান্ত বা। উদ্পা বিকা- 

রোহ বয়ে বা ওষ্টকঃ। ওমকম্ ওমম্। র্ণকম্ ওর্ণম্। 

গো-দ্র-পয়োভ্যে। যে! মানেতু ভ্রোর্বয়ঃ | ৯ 

ষ্যস্তেড্য, এভ্যোযঃ স্যাৎ বিকারানয়বয়োঃ। ভ্রোস্তবয়ঃস্যাম্মানে বাচ্যে। 

গোর্বিকারো! অবয়ৰো! ব। গব্যমু দ্ব্যম্। পয়স্যমূ। দ্রবয়ম্। মানম্। 

লুগগরক্ষা্দেঃ ফলে কদস্বাদেস্ত পুপ্পেচ। * 

প্ক্ষার্দিভিন্নেত্যো বিকারাবয়বার্থত্যানং লুক স্যাৎ ফলে বাচো। কদথা, 

দেস্ত ফলে পুষ্পেচ বাচ্যে । আমলক্য। বিকারো অবয়বো ঝা আমলকম্ ফলম্। 

(ট৯১ 



২৩০ বৃহম্মুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

লুকি স্ত্রীত্যম্য লুক.| বদরম্। পীলু। পক্ষাদেস্ত পলাক্ষম ফলম্। কদগ্াদেস্ত 

কদম্বং ফলং পুষ্পং ব!। চম্পকং ফলং পুষ্পং বা। (১) 
ক্ষ । ন্যগ্োধ। অশ্বথ। ইন্গুদী। শিগ্র, ককর্ধ, বৃহতী। ককুভ। হন্তিন। 

রক্ষা দিরাকৃতিগণঃ | 

কদম্ব। চন্পক। অশোক। কোবিদার | কুরুণ্টক। 'কুটন্ন। করবীর। 

সিদ্ধবার। কর্ণিকার। পাটল1। কদন্বাদিঃ। 

জদ্থ। ব। প্রর্কৃতিবল্িঙ্গঞ্। ১ 

জন্থুশবা[দ্বিকা রাবয়বত্যন্য লুক্স্যাং ফলে বাচ্যে লুকি গ্রকুতিবন্রিঙ্ব্চবা- 

স্যাং। জ বিকারোধ্বয়বো বা অন্বঃ ফলম্। জঘু ফলম্। জথুনী ফলে। 

জন্বনি ফলানি। উভয়তাক্ত পক্ষে দাবম। 

ব্রীধি -হ্রীতক্যাদিত্যাং পুষ্পমূলয়োস্ত মল্লিকা বিদার্ধ্যাপিভ্যাম্ 1১৫ 

্রীহ্যাে হরীতক্যাদেশ্চ বিকারাবয়বত্যস্য লুক্ স্যাৎ ফলে বাচো। মঙ্লি- 

কাদেন্ত পুষ্পে বিদার্ধ্যাদে মূলে ৰাচ্যে। সর্বত্র প্রকৃতিবল্লিঙ্গম্। পৃথক্ যোগাৎ 

বেতি নিবৃত্মূ। ব্রীহে: ফলানি ব্রীহয়ঃ। হরীতক্যাঃ ফলানি হরীতক্যঃ। মন্নি- 

কায়া: পুর্পাণি মল্লিকাঃ | বিদার্যয] মূলানি বিদার্য্যঃ। 
ব্রীহি। মুদ্গ। যব। তিল। শালি। ইত্যাদয়ঃ ফলপাকান্ত। ব্রীহ্যাদযঃ। 

হরীতকী। পথ্যা। মৃদ্ধীকা। পিপ্ললী। চিঞ্চ।। কোষাতকী। দ্রাঙ্গা। 

কর্কটা। কণ্টকারিক!। শীতপাকী। ককন্ধু। রেবা। বলা। হুরীতক্যাদিঃ। 
মল্লিক! ৷ মালতী । জাতি । মাধবী। বনমামিকা। নবমালিকা। শেফালী । 

কেতকী । মল্লিকাদিঃ। 

বিদারী। বৃহতী। অংগ্ুমতী। মুস্তা। শালপর্ণা। গম্ভারী। হরিদ্রা। 
বিদাপ্যাদিঃ। সর্ধে আকৃতিগণাঃ। 

মানাৎ ক্রীতবৎ।১ 

পরিমাণবাচকাৎ ক্রীতভার্থে যন্থাৎ ,বন্ত্যো বিহিতন্তশ্নাৎ সএব ত্যঃ স্যা- 

দ্বিকারে। নিষফস্য বিকারো নৈফিক:। দ্বিনৈষিকম্। দ্বিনিফম্। সম্যাপি 

পরিমাণমিতি ৷ শতাঃ। শতিকঃ। দ্বিহত্রম্। দ্বিদাহত্ম্। ইত্যাদি। 

পাম্পম্পিসীশী 

১। লং পুষ্পং বেতি। ফলং পুষ্পঞ্চ বৃক্ষস্য বিকারো৷ অবয়বশ্চ ভবতি পল্লব্ধং। 

পাপা 



তদ্ধিতপাদে মঙ্ঘার্থাঃ। ২৩১ 

হোগো দোহামীনে। হিয়নুশ্চ ঘ্বতে। ৮ ' , 

ষ্্ত্যাৎ হোগোদোহশবামীনঃ স্যাদ্দিকারে অর্থে দ্বতে বাচ্যে প্রকৃতেহিয়- 

জাদেশশ্চ। হ্যোগোদোহস্য বিকারঃ হৈয়ঙ্গবীমম্। ঘৃতম্। 

সজ্বে।%&  । 

ষ্য্তাৎ বেত্যাদিত্বা ষঃ স্যাৎ সমূহে অর্থে। কাকানাম্ সমুহঃ কাকম্। 

যমাদেস্ত যাম্যম্। 'গ্রাজাপত্যমিত্যাদি | 

কবচি-হস্ত্য ভিক্ষা দ্যচিত্তরেভা; 'ফষ্টকঃ। »* 

্যস্তাৎ কবাচিনোহস্তিনো ভিক্ষাদিবজ্ঞেত্যো অচিত্তেভ্য শ্চ ফিক: ন্যাৎ 

সমূহে অর্থে। কাবচিকমূ। হান্তিকম্। হস্তিনীনাং সমূহে। হান্তিকম্ ফেয়ভিন্ন 

তাচো পুংবদ্ভাবঃ ৷ আপুপিকম্্। শাক্ত,কম্। তিক্ষাদেত্ত। ভিক্ষাণাং সমূহে! 

তৈক্ষম্। ভিক্ষা । ক্ষেত্র। করীষ। অঙ্গার। চর্শিন্। ধর্ণিন্। সহ্ম। গদ্ধতি। 

অথর্বন্। দক্ষিণা। ভূৃত। অহন্। বর্ষ। পদাতি। গর্ভিণী। যুবতি। 

ভিঙ্ষাদিঃ। (১) ও 

ক্রতাবীনোহহৃঃ1% রা -. 

াস্তাদহন্ শন্দাদীনঃ স্যাৎ সমূহে অর্থে ক্রতৌ বাচ্যে। মঙ্থাং*সমূ২ঃ অহীনঃ 

ক্রতুঃ । 
গণিকায়াঃ ফ্যঃ কেশান্তুবা ।৯ 

ষাস্তাদগণিকাশন্বাৎ ফ্টঃ স্যাৎ সমূহে অর্থে। কেশাতু, বা। গাণিকাম্। 

কৈশ্যম্ কৈশিকম্। অচিত্তত্বাৎঝিকঃ। 

কেদারাৎ কণ্চ বা। » 

ষাস্তাৎ কেদারাৎ ফ্ট্যকণৌ বা স্যাতাং সমূহে অর্থে। কৈদারধ্যম। কদার- 

কম্। পক্ষে কৈদারিকম্। অচিত্তত্বাৎফিকঃ। 

গোত্ররাজাদি ত্যাং ণকো ধেনোস্ত।নাঞঃকণ্। ১ * 

ষ্যস্তাদাপত্যত্যান্তাদ্রাঙজাদেশ্চ ণকঃ গাৎ সমূহেনর্থে। নঞ্ববর্জদ্ধেনুশবা তব, 

কণ। দাক্ষীণাং সমূছে৷ দাক্ষকম্। "গার্গকম্। ওপগবকম্। রাকম্। ধেনৃনাং 

সমূহে ধৈল্থুকম্। অনঞইতিকিম্। আধৈনবম্। 

১। ভিক্ষাদিগণে গর্ভিনীযুবত্য।্ন হণংপুংবস্তাবার্থমূ। তেন গতিিলালাং সনূহে। গাতি- 

পুম্। যৌবনমু। যৌবত্তমিত্যাপি কেচিৎ। 



২৩২ রৃহম্ুুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

রাজন্। রাঁজন্য। বংস। অজ। উরভ্র । বৃদ্ধ। রাজপুত্র। মন্ুযু। উষ্। 

উক্ষন্। রাজাদিঃ। 
বাশ্বাদীয়ঃ। % 

ষ্স্তাদশ্বাদীয়ঃস্যা বা সমূহেশর্থে। অশ্বীরম্ আশ্বম্। 

পর্শেড্প। ৯ 

াস্তাৎ পর্শ শব্দাৎডূণ স্যাৎ সমুহেমর্থে। গশৃনাংসমূহঃ পার ম্। 
অন্ুদাত্তাদি খণ্ডিকাদিভা্,ঃ। ১ | 

ষ্ন্তাদাছাদাত্বভিন্নাৎ খণ্ডিকাদেশ্চ টুঃ স্যাৎ সমূহ্র্থে। কাপোতম্। মাসু- 

রম্। আছাদাত্াঃ স্বর প্রক্রিয়াগম্যাঃ। থাণ্ডিকম্ 1 ক্ষৌদ্রকমালবী সেন! । অন্তত্র- 

ক্ষৌদ্রকমালবকং। 

বগ্িকা। বড়বা। ত্রিক্ষুক। শুক। উলুক। শ্বন্। যুগ। অহন্। বর । 

হলবন্ধ। হরিদ্রা। সেনাসংজ্ঞায়াং ক্ষুদ্রকমালব। খগ্ডিকাদি। 

পুরুবাৎফেয়ুঃ। * 

যান্তাৎ পুরুবয়ন্যাৎ ফেয়ঃ স্যাৎ সমূহেঅর্থে। পৌরুষেয়ম্। 
পৃঠ-ব্রাহ্মণ-ব্াড় বমানবাৎ যঃ।% 

ষাত্তেভ্য এটভ্যাযঃ স্যাৎ সমূহ্র্থে। পৃষ্যম্। ব্রাহ্মণ্যম্। রা । মানব্যম্। 
পাশাদে; স্ত্রিয়াম্।৮ 

ষ্ন্তাং শাশাদের্ঘঃ স্যাৎ সমূহে অর্থে। সমস্ত্রিগাম্। পাশ্র! | তৃণ্যা। ধূম্যা। 
পাশ। তৃণ। ধুম। বাত। অঙ্গার। পোত। গল। পিটক। পিটাক। 

শকট | হল। নড়। বন। খল। গো। রথ। পাশাদিঃ। 

চরণেভ্যো ধর্মব| * 

ব্যস্তেভ/শ্চরণবাচিত্যো ধর্ম অর্থে যেতো! যে ত্যা বাচ্যা স্তেভ্যন্তে ত্যাঃস্থাঃ 

'অপুহে অর্থে । কঠানাম্ সমূহঃ কাঠকম্। কালাপকম্। ছান্দোগ্যম্। ইত্যাদি। 

বিষয়ে দেশে । * ৃ 

্ত্তাদ্বেত্তাদিত্বৎ ঃ স্যাৎ অত্যন্ত পরিশীলিতে অর্থে সচেদেশঃ স্যাৎ। 

শিবীনাং বিষযোদেশঃ শৈবঃ | দ্েশইতি কিম্। দেবদত্তস্য বিষয়ে! অনুবাকঃ। 

অত্যন্ত পরিশীলিতইত্যথঃ। 

রাজন্যাদের্শকঃ। ৯ 



তদ্ধিতপাদে ভাবাদ্যর্থাঃ। ২৩৩ 

ধ্যস্তাদ্রাজন্যাদের্ণকঃ স্যাৎ বিষয়ে দেশে। রাজন্যকঃ। ত্রেগর্ভঃ। 

বাজন্য | দেবযান। শালগ্কায়ন। জানন্ধরাষণ। আত্মকামেয়। অন্বরীষপুত্র | 

বসতি। বৈলুবন। শৈলুষ। উহুষ্বর। বৈলুল। আজ্জুনায়ন। মংপ্রিয়। 

দাক্ষি। উর্ণনাত। মালব। বিরাট। অব্রীড়। বত। ত্রিগন্ব। রাজন্যাদিরা- 
ক্তিগণঃ। 

বিধে! ভৌরিক্যাদেঃ।৯ 

্যস্তাৎ ভৌরিক্যাদে বিধঃ সা] বিষয়ে দেশে । ভৌরিকিবিধঃ। 

ভৌলিকিবিধঃ। 
ভৌরিকি। ভৌলিকি। শৈকয়ত। চৈকয়ত। বৈবনধত। কাঁণের। বাঁণি- 

জিক। বাণিজ। তৌরিক্যাদিঃ। 

্রায়ণাঁদের্তত্তঃ | ৮ ৫ 

ষ্যস্তাৎ ত্রায়ণাদে ততঃ স্যাদ্িষয়ে দেশে । ত্রায়ণতর্তীঃ | 

রায়ণ। চান্্রায়ণ। ধযুকারি। দারম্যাদ্বযন । দ্যাক্ষায়ণ। ওঁড়ায়ন জৌলায়ন 

খাঁড়ারন। সৌবীর। দানমিত্রি। দাসমিত্রায়ণ। শৌদ্রায়ণ। দাক্ষায়ণ। শয়ও। 

তার্দ্যায়ণ। সৌন্রায়ণ। সায়ি। শৌগ্ডি। বৈশ্বমাণৰ। বৈরধেনব। নদ । 

তুগুদেব। বিশদেব। ত্রার়ণাঁদিঃ। 

গ্রন্থাদ্ব্যাখাযানে ভববৎ। * (১) 

্রস্থবাঁচিত্যে। ভবে অর্থে যে ত্য। উক্তাঃ ব্যস্তেত্যন্তেভ্যন্তে ত্যাঃ যাবা" 

খ্যানে অর্থে । ইষ্টে ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ শষ্টিকঃ। পাংশুকঃ। একাচত্ত। সুপো 

ব্যাখ্যানঃ সৌপঃ। যাত্বণাত্বিকঃ। পাঞ্চহোত্রিকঃ। ইত্যাদি । 

ভাবে বর্ণদৃ়াদিভ্যঃ ফ্ট্োব।। ৯ 

্যন্তেত্যে। বর্ণবিশেষবাচিত্যে। দৃ়াদিভাশ্চ ফ্যঃ ফ্যাদা ভাবে। গুকদ্য 

ভাবঃ শৌক্লাম্। কাঁঞম্। পক্ষে শুকুতা। শুরুত্বম। শুরিমা। দস 

ভাঁবঃ দাঁণাম্।, পক্ষে তৃঢ়তা ইত্যাদি । * 

* দৃঢ়। বুঢ়। পরিবৃঢ়। তূশ। রুশ । চুক্র। আম। তরুণ। লবণ। তাত্র। 

অন্। লীত। উষ্ণ। জড়। বধির। পণ্ডিত। মধুর । শঠ। মূর্ঘ। মৃক। 
০ -3582552 

সপ পিসপাশাশাশা 

১। বাখ্যায়তে হনেনেতি ব্যাখ্যানঃ করণে হনট, | 

)০ 



২৩৪ বৃহনুগ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

বিয়াত। বিলাভ। বিমতি। বিমনস্। বিশারদ'। জবনে-বাচ্যে সম্মতি । তত্রৈৰ . 

সম্মনস্। দৃঢ়াদিঃ | 

ব্রাঙ্মণাদি__গুণাৎ কর্মমণিচ কুদ্রাদেস্ত স্ত্রী বাইহতোম্ুণচ | » 

ন্তাদবাহ্গণাদে গু'ণবাচিনশ্চ ফ্যাঃ/স্তাদ! ভাবে'কর্মাণিচ ।সুরুদ্রাদেস্ত ফ্যং। 

স্ত্িয়াং বাস্তাৎ। অহৃতোন্ণচ ফ্টে। ব্রাঙ্মণস্য ভাবঃ কর্ম বা ব্রাহ্মণ্যম্। 

মানব্যম। জড়স্য ভাবঃ কর্মবা জাডাম্। মৌঢাম্। আধিপত্যম্। প্রজা- 

পতাম্। রুদ্রস্য ভাবঃ কর্ম বা রৌদ্রী রৌদ্র্যম্। অর্থতে। ভাবঃ কর্শ বা 

আর্স্তী আহস্ত্যম্। 

ব্রাহ্মণ। মানব। বাড়ব। সহায়। তৎপর! দূত। বিদগ্ধী। চোর । মুক। 

আরাধয়। বিরাধয়। অপরাধয়। উপরাধয়। একভাব, দ্বিভাব। ত্রিতাব। 

অন্যভাব। সমস্থ। বিষয়ন্থ। পরমস্থ। মদ্যস্থ। অনীশ্বর। কবি। চপল। 

অক্ষেত্রজ্ঞ। নিপুণ। সংধাদিন্ । সংবেশিন্। বহুভাষিন্। বালিশ। দুপ্পুরুষ। 

কাপুরুষ। দ্য়াদ। বিষায়। বিশস্তি। ধূর্ত । রাজন্। দংভাষন্। শীর্ষপাতিন্। 

বিঘাতিন্। সম.। বিষম। সুহৃদূ। স্ুুভগ। স্বামিন্। সহিত। পুরোহিত। 

সারথি । তংস্থ ।, শিথিল। ধার্মিক। সদৃশ । স্বস্থ। স্বকর। তরতম। দীন। 

উদ্দাসীন। প্রাতিকুল। অভীক্ষ। সম্রাজ। পূর্বাপর । অধরোত্তর[1গুপুনঃপুনর্। 

যথাতথা। অযথাতথ|। অযথাপুর1। জ্যেষ্ঠ । অভিরূপ। বিরূপ । পত্যন্তশব্ব। 

রাজান্তশব্ব। কষদ্র। মিত্র। যথাকাম। সমগ্র। উচিত। চতুর। অনুপূর্বব। অর্ৎ। 
ব্রাঙ্মণাদিঃ (১) 

দ্বত-বণিগৃভ্যাং যশ্চ 1৯ 

ষ্স্তাভ্যামাভ্যাং ফ্ট্যো৷ যশ্চ স্যাদ্বা ভাবে কর্ম্ণিচ। দূতস্য দৃত্যা বা ভাবঃ 

বা দৌত্যম্ | দৃত্যম্। পক্ষে দৃতত্বমূ। বাণিজ্যম্। বণিজ্যম | বণিকৃত্বমূ। ? 

 সখি-স্ভতেনাভ্যাং নলোপশ্চ ।% 

১। ব্রাহ্মণাদিগণে ব্রাহ্মণ বালিশয়োঃ পাঠঃ উবাধনার্থঃ। বিশায়বিশস্তো।স্তত্বাধনা্ঘ: । 

চোর ধূর্তয়ো মনোজ্ঞাদিসমাবেশার্থঃ | কুশলাদীনাঞ স্বরাদিগণনমাবেশার্থঃ। আরাধয়াদি- 

শব্দ/নাং ণকবাধনার্থঃ। এবং মানব বাঁড়বযোরপি। অনীশ্বর[দিশব্ানাং নঞাদেঃ যাদিতি 

প্রতিষেধবাধনা্থ:। রুদ্রাদ্যর্দস্ত। রুদ্র।দয; | 



তদ্ধিতপাদে ভাবাদ্যর্৫থাঃ। ২৩৫ 

যান্তাত্যামাভ্যং যঃ স্তাদ্বা ভাবে কর্মমণিচ। স্তেনশব্বস্ত নলোপশ্চ। ,সখ্যং 

সধিত্বম্। স্তেয়ং ন্তেনত্ম্। ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ স্তৈন্যর্ । 

ঘুপূর্বেগন্ত-হায়নান্ত-যুবাদিত্যঃ ষঃ শ্রোত্রিযুস্ত যলোপশ্চ ।% 

্স্তাৎ ঘুপৃবেগন্তাৎ হায়নান্তাৎ যুবাদেশ্ট ঝঃ স্যাদ্া ভাবে কর্ম্মণিচ। 

শ্রোত্রিয়শবাস্ত যলোগশ্চ। গৌরবম্। পাউবম্ | দ্বৈহাঁয়নম্। ত্রৈহাবনম্ | ষৌব- 

নম্। স্থাবিরম্। শ্রোত্রিয়ন্ত ভাবঃ কর্মবা শত্রমূ। পক্ষে গুরুত্বমিত্যাদি।, 
যুবন্। স্থবির । যজমান। কমণ্ডলু। অসে পুরুষ । অসে হৃদয়। (১) ুহদ্। 

সুহৃদ । যাতৃ। শ্রবগ। কুনত্রী। সুত্ত্রী। সুহদয়। সুতভ্রাতৃ। বুষল। ছুত্রাতৃ। ক্ষেত্রজ্ঞ। 

কৃতক। পরিব্রাজক । কুশল । চপল। নিপুণ । পিশুন। সব্রন্ষচারিন। কুতৃহল। 

অনৃশংস। কুণ্ডক। বর্ণকু। যুবাদিঃ। 

হোত্রাদি-প্রাণিজাতি-বয়োভ্য্ট £1১৫ %? 
ষ্যন্তাৎ হোত্রাদেঃ গ্রাণিজাতে বয়োবাচিনশ্চ টঃ স্তাা ভাবে বর্মমপিচ। 

হৌন্রম। ওদৃগাত্রম্। শুনোভাবঃ শৌবমূ। রৌরবম্। কৌমারম্। কৈশোরম্। 

হোতৃ। উদ্গাতৃ। উন্লেতৃ। গ্রতিহ্্ভূ। রথগণক। পক্ষিগ্ণক। ুষ্ট,। ষ্ঠ । 

অধ্বজ্জ্ঘ। লঘু। মন্ত্রেবাচ্যে ভগ । গ্রশাস্। হর্ভু। হেত্রাদিঃ। * 

কপি--জ্ঞতিভ্যাং ফেেয়ঃ। ৯ | 

ষ্যন্তাভ্যামাভ্যাং ফেয়ঃ স্যাদ্ব। ভাবে কর্মমণিচি। কাপেয়ম্। জ্ঞাতেয়ম্। পক্ষে 

কপিত্বমিত্যাি ! 
মনোজ্ঞাদের্কঃ। ৮ 

ষ্যস্তান্মনোজ্ঞাদের্ণকঃ স্তাদ্ধা ভাবে কর্্মাণচ। মানোজ্ঞকম্। কাল্যাণকম্। 

মনোজ্ঞ । কল্যাণ। প্রিয়রূপ | ছান্দন। ছাত্র। মেধাবিন্। অভিরূপ। আঢ্য। 

কুলপুত্র । শ্রোত্রিয়। চোর । ধূর্ত। বৈশ্বদেব। যুবন্। গ্রামপুত্র । গ্রামষণ্ড। গ্রাম- 

কুমার। অমুয্যপুত্র। অমুয্যকুল। শতপুত্র। কুশল। সুকুমার | বৃদ্ধ। সহায়ণ: 

অবশ্যম্। বহুল। মনোজ্ঞাদিরাকতিথণঃ। (২) 
পা ীস্স্শপ 

জি যাদে। তেন পৌবাধ্ হা মানে পরমপুকমত্বমূ। ইত্যাদি । 

২। মনোৌজ্ঞাদিগণে সহায় চোর ধূর্ভানাং ব্রা্মণাদিঝ্যসমাবেশীর্থঃ পাঠঠ। তেন সাহাযাং 

সাহায়কং | এমুয্যপুতিক অমুষ্যকুলিকেত্যুভয়র স্বতাবাৎ স্্ীহমূ। বহুজশবাস্য ধেোমনোঃ 

সমাবেশার্থ: | তেন বাহলকং বাহলং বংহিমা। ..../ 



২৩৩ বৃহুম্মগ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

রূপোত্তমযুঙোহস্ুপ্রধ্যাং।% 

উত্তমশব স্ত্িগ্রভৃতীনামস্তবর্ণমাহ। তস্য সমীপে উপোত্বম্। কসংজ্ঞমুপো- 

ত্বমং যস্ত তম্মাদ্ যকারোউঃব্য্তা& কঃ সাদ। তাবে কর্্মণিচ। নতু স্থপ্রথ্যাৎ। 

রমণীয়স্য ভাবঃ কর্ম বা। রামণীয়কম্। কামবীয়কমূ। পক্ষে রমণীয়ন্বনিত্যাদি। 

ব্ূপোত্বমেতি কিম্। ক্ষব্রিযত্বমূ। যুউইতি কিম্। বিমানত্বমূ। অন্থপ্রখ্যাদিতি 

কিমূ। সৌগ্রখ্যম্। 

চা স্ত্রীচ। ৮ | 

ষ্স্তাৎ কৃতচাপ্নকঃ দ্যান্বা ভাবে কর্মণিচ। তরস্তশ্চ স্ত্ীলিঙ্গঃ। গোপাল 
পশুপালয়োর্ভাবঃ কর্মব৷ গৌপালপশুপাঁলিক1।' শৈষ্যোপাধ্যাপ্নিকাঁ। কৌত্স- 

কুশিকিক|। ও 

গোত-চরণাৎ শ্লাধাত্রটাকারাবেতেযু। * 

শ্লাঘ। বিকথনম্। অত্যাকারঃ পরাধিক্ষেপঃ ৷ অবেতো৷ অবগতবান্ প্রাপ্ত- 

যাংশ্চ। ্য্তাগোত্রবাচিন শ্চরণ বাচিনশ্চ কঃ স্যাদ্বা ভাবে কর্াণিচ শ্রাঘাদি- 

যু বিষযেষু। গাগিকয়! কাঠিকয়া বা শ্লাঘতে। গার্্যা্বেন কঠত্বেন বা বিকথতে 

ইত্যর্থ: | গাঠ়িকয়। কাঠিকয়া বা অত্যাকুরুতে | গা্্যত্বেন কঠত্বেন বা পরান- 

বিক্ষিপতি ইত্যর্থঃ। গারিকাং কাঠিকাং বা অবেতঃ। গার্গত্বং কঠত্বং বা অবগ- 

তথান্ প্রাপ্তবান্ বেত্যর্থঃ। 

খত্বিগ্ভযঈয়ত । % 

যান্তেভ্য খত্বিগ্ভা ঈয়ঃ স্যাদ্বা ভাবে কর্ধাণিচ। মিত্রাবরুণীয়ম্। 

হোত । অধবর্ভু। ব্রঙ্মান্। উদ্গাতৃ। মৈত্রাবরুণ। প্রতিস্তোতৃ। ব্রাহ্মণা- 

চ্ছংসিন্। গ্রস্তোতৃ। অচ্ছাবাক। লেট । অগ্রীপ্। প্রতিহর্তৃ। গ্রাবস্তুৎ। উদ্লেতু। 

গোতৃ । সুত্রঙ্গণ্য ৷ এতে খ্বত্বিগিশেষ বাচিনঃ |, 

- ক্গণন্ত্ঃ 1+ 
খত্বিগিশেষবাচিনে ব্রহ্মশব্বাৎ ত্ব এবস্যান্নান্তে ভাবে কর্মণিচ। বন্ত্বম্। 

্রহ্মতেত্যাদিমাভৃৎ | খত্বিগিতিকিস্। ব্রহ্ম । ব্রহ্মত।। ব্রাহ্গাণত্বমিত্যথঃ। 
নঞাদেঃ ষায়াচতুরাদেঃ | ৯ 

নএঞপূর্বাৎ ষাৎ বিশ্লেষবিহিতা ভাবকর্শীত্যা ন স্থ্যঃ। নএ পূর্বাচ্চতু- 

রাঁদে ম্বনিষেধঃ |. ন শুক্লো অপ্ুকুঃ তন্ত ভাবঃ কর্মবা অপ্তরুত্ম। অন্ুরুতা। 



তদ্দিতপাদে ইদমর্থাঃ। ২৩৭ 

জহাহ! আতা বাত জনতা হরারহ। অব্রাঙ্গণতা। 

অরমণীয়ত্বম। অরমনীয়তা । ষাধাভকিন্। নাা্তপটুর্যস্ত স অপটুস্তগ্য ভাব: 

আপটবম্। আলঘবম্। চতুধাদেস্ত। আচতুধ্যম। আদন্গত্যম্। আলবণ্যম্। 

আবট্যমূ। আবুপ্যম। আকত্যম্। আরসাম্। আলসাম্। 

টু লবণ। বট। বুধ । কত। রন। লদ। চতুরাদিঃ। 
ধান্তযাীনঃ ক্ষেত্রে | * 

্যস্তাদ্ধান্যবাচিনো ণীনঃ ফল্যাৎ ক্ষেত্রে অর্থে। মুদগ্যনাং তং মৌদ্লী- 

নম্। কৌলথীনম্। কৌদ্রবীণম্। 

ব্রীহি-শালিভ্যাং ফেয়ঃ1৮ 

স্তাভ্যামাত্যাং, ফেরঃ স্তাৎ ক্ষেত্রে অর্থে। ণীনাপধাদঃ। ব্রেহেঘ়ম্। 

শালেয়ম্। শালেয়ী ভূমিঃ। ৪ 

যব-যবক-মষ্টিকাত্যে। যে। বাতু তিল-মাযত্থা পুমাভ্যঃ |» 

ষ্যস্তেত্য এত্যো। যঃ স্যাৎ ক্ষেত্রেমর্থে। তিলাদেস্ত বা ষবানাং,ক্ষেত্রং যব্যম্। 

যবক্যম্। ষষ্টিক্যম্। তিলাদেন্ত। তিশ্যম্। তৈলীনম্। মুষ্যম্'মাধীণম্। ভঙ্গ্যম্ 

ভাঙ্গীনম্। অগব্যমঅননবীনং | উদ্যম্ ওমীনম্। 

শীনোহশ্বাদেকাহগ্ম | % | 

স্তাদর্বশবারীনঃ স্যাদেকাহগমে অর্থে। অশ্বস্যৈকাহগমঃ পথ! 

আবহ্বীনঃ। একাহেন গম্যতইত্যর্থঃ। 

ইদদমর্থে। ৮ 
ষ্যস্তাৎ যথাবিহিতং ত্যাঃ হ্যারিদমর্থে । বিষ্ঞোরিদং বৈষুবম্। এবং বিষ্চো 

বিয়ং বৈষ্বী। বেত্তাদিত্বাৎ | ভবাদিস্বাছুদ্ধাদীয়শ্চ। গাগাযম্ । নাদেয়ম্। 

রাষ্টি যমিত্যাদি। যমাদেন্ত। নাম্যম১। পাশুপতন, । আগ্নেয়ম্। ওতনমিত্যাদ। 

রথ-রথাস্তাদ্যো! রথাঙ্গে । ৮ ন 

ন্তাভ্যামাভ্যাং যঃ দ্যানদিদমর্থে। রথাঙ্গে বাচ্যে। রথ্যম,। গরমরখ)দ্। 

চক্রমূ। রথার্ঈইতিকিম্। রথমোঁদং স্থানম্। 

বাহন-বাহলদ্যধবধুর্য-পরিষদ্তা্,ঃ। 

্স্তাদ্বাহনবাঁচিনো বাঁহনবাচিপূর্বকাৎ অধবর্ধ্যোঃ পরি স্যার্গিদমর্থে। 



২৩৮ বৃহন্ুগ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

বাহনাদ্বাহএবেতি বাত্বিকম্। আশ্বম্। হাতস্তম্। যানম্। আশ্বশকটম্। হাঁন্তি- 

চর্মম্। আধবর্যযবম্। পারিষদম্। 

হল-_সীরাৎষিকঃ।১ . ২ 

ষ্স্তাত্যামাভ্যাং ফ্কঃ স্যাদিদমর্থে। হালিকম্। সৈরিকমু! 
গোত্রাগ্নকোহশিষ্য-দণ্ডমানবয়োঃ |% 

্যস্তাদপত্যাস্তাপ্রকঃ স্যাদিদমর্থে নতু শিষ্যে দণ্ডমানবেচ বাচ্যে । ্লচুকায়নে 

রিদং গৌচুকায়নকমৃ। ওপগৰকম্। শিষ্যাদৌতু। াক্ষেয়মন্তেবাসী দাক্ষ:। 
গৌকক্ষঃ দগ্ুমানবঃ। দণওপ্রধানোমানবইত্যর্থঃ। 

উরণানবন্মায়।য়য়ে।ঃ। ৮ 

্স্তাচ্চরণবাচিনো! ণকঃস্যাদিদমর্থে ধর্মে আয়ায়েচ, বাচ্যে। কঠস্যায়ং 
ধর্ম আম়ায়োবা৷ কাঠকম্ & কালাঁপকম্। 

 যাজ্িকোক্থিক-নট-বহ্ৰ্চ-্ছন্দোগান্যঃ | ৯ 
্যন্তাদ. বাজ্তিকাে গ্যঃস্যাদিদমর্থে ধর্দে আয়ায়েচ বাচ্যে। যাজ্তিকস্যায়ং 

ধর্ম আম্ায়ো! বা যাজ্জিক্যম,। ওক্ থিক্যম্। নাট্যম্। বাহ্ব্চ্যম্। ছান্দোগ্যম্। 

ফু আথর্বণিকাদথর্বণশ্চ | % 

ষ্যস্তাদাথর্বণিকাৎ ষঃ প্যাদিদমর্থে ধর্মে আয়ায়েচ বাচ্যে। তশ্রিনথর্বণা- 

দেশশ্চ। আধর্বণিকপ্যায়ম্ আথর্বণঃ। ধর্ম আম্নায়োবা। চরণণকাপবাদঃ। 

চাদদেবান্থরাদেরকে বৈরোদ্বাহয়োঃ।% 

ষ্য্তান্দেবান্ুরা দিবর্জি তাচ্চনাদকঃ ্যাদিদরমর্থে বিরোধে বিবাহেচ বাচ্যে। 

কাকোলুকয়ো রিদং বৈরং কাকোলুকিক1। অশ্বমছিষিকা। অন্রিভরদ্বাজানাং 

বিবাহে৷ অন্রিভরদ্বাজিকা। কুৎসকুশিকিকা। অস্যাকস্য * স্ত্ীত্বং ম্বভাবাৎ! 

দেবানুরাদেস্ত। দৈবাস্থুরম.। রাক্ষে গন্ধব্বম | দেবানুরাদিরাক তিগণঃ। 
» -্গৃহেইম্ীধোরণ্নদর্চ। ১ 

স্তাদমীঘোরণ, স্যাদিদমর্থে গৃহে বাচ্ পূর্বং দ মংজ্ঞঞ্চ নস্যাধ্। অগ্নীধ 

ইদং গৃহম্ অন্বীপম্। * ' 
সমিধঃ ফ্্য এনম্ চাধানে।1+(১) 

১। আধীয়তেহনেনেত্যাধানম্। 



তদ্দিতপাদে ইদমর্থ8। ২৩১ 

যাস্তাৎ সমিচ্ছব্বাংফ্্যঃ স্যাদিদমর্থে আধানে বাচ্যে ফাস্যৈনম্ চ। সমিধইদ 
মাধানং সামিথেন্ো মন্ত্র: সামিধেনী বাক্। ঈপিষফ্টযপ্য লোপঃ। 

রৈবতিকাদেরীয়ঃ। ৯ 

্যস্তা্রৈবতিকাদে রীষ়ঃ স্যাদিদনর্থে। রৈবতিকীয়ম্। বৈজবাপীয়ম্। 
রৈবতিক। স্বাপিশি। ক্ষৈমবৃদ্ধি। গোঁরগ্রীবি। ওদমেঘি। ওর্দবাপি। 

বৈজবাপি'। বৈরতিকাদিঃ। 

কৌপিগুল-হস্টিপদাত্ফঃ 17 
্যস্তাভ্যামাভ্যাং ফঃস্ব্যাদিরমর্থে। গোত্রণকাপৰাদঃ। কৌপিঞ্রলম্। 

হাস্তিপদম্। ৃ 
বোছ়বহিত্রশ্চ 1 

্তান্থোচ,: ফ স্াদিদমর্থে তশ্মিন্ বহিতরাদেশশ্ুঃ । বোঢুরিদং বাহিতরস্। 
ংবোঢু রিদং সাংবাহিত্রমূ। 

ঝি ফ্য-টাৎ সঙ্যাঙ্ক-ঘোষ-লক্ষণে।% (১) 

ষ্যন্তেভ্য ফ্যাদ্যন্তেভ্যঃ ফঃস্যাদিদমর্থে সঙ্ঘাদিষু বাচ্যেষু। ফ্াস্তাৎ। দাক্ষে- 

বয় দাক্ষ: সঙ্ঘঃ। দাক্ষো অন্থঃ | দাক্ষ। ঘোষঃ। দাক্ষং লক্ষণম্। ফ্যাত্তাৎ। 
গার্গ: সঙ্বো। অস্কো! ঘোষে। লক্ষণং বা। ট্রান্তাৎ। বৈদ্ঃ সজ্বো অস্কো ঘোষে| 

লক্ষণং ব।। গোত্রণকাপবাদঃ। 

শাকলাধকশ্চ।4 

ষ্য্তাচ্ছাকলশব্বাৎ ফ্ো কণ্চ স্যাদিদমর্থে সঙ্ঘাদিযু বাচ্যেযু। শাকলেন 

প্রোস্তমধীতে শাকলঃ। তস্য সজ্বে! অস্কে! ঘোষোলক্ষণং বা শাকলঃ শাকলকঃ। 

নানভ্তরাদিযু।+ 

অনস্তরাদিযু বাচোযু ইদমর্থত্যা নন্থাঃ | সমুদ্রস্যেরম অনন্তরং দূরং নমী- 

পমুপর্যযধোবা। 

থর্দোযে। 8৪1৪8 ২০ 

পিত্র্যমূ। (২) 
০০০০-44-82 

১। পরম্পরাসন্বদ্ধো অস্কঃ। 'বথা গবাদিনিষ্ঠংস্বত্বং স্বামিন। গোদ্বারা। সম্বদ্ধমূ। লক্ষণত্ত 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ: যথাবিদানাং বিদ্য]। 

২। পিত্র মিতাত্র যে পরে রেফবিধান্দং বএব। 



২৪০ বৃহন্ুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

হন্-ষন্-দৃতরাজ্ঞামুঙলোপঃ ফেে। ৪! ৪। ২১ 
বাত্রঘুমু। পৌষ্কয্। ধার্তরাজ্ঞমূ। এফাং কিমু। সামনযূ। 
যুম্মদন্মত্বমদাৎ যুন্মাকাম্মাক-তবক-মমকাঃ ফ-ণীনে। 

8181 ২২ 

যৌম্মীকমূ। যৌম্মাকীণমৃ। আম্মাকমূ। আত্মাকীনযূ। তাব- 
কম্ ! তাবকীনযৃ। মামকযৃ। মামকীনমৃ। (১) 

চ্যাঈয়ে। হিতে হরাজাদেঃ 4 
চ্ন্তাদীয়ঃ স্তাদ্ধিতেঅর্থে। নতুরাজাদেঃ। চ্যাইত্যধিকারঃ প্র্যাইত্যনঃ 

গ্রাকৃ। দৌর্ধযায় ভিতং মৌরীয়ং । আগন্ত্যায় হিত্ আগন্তীয়ম (২) 
হুর্ধ্যায়াহতং হরীয়ম্। অগন্ত্যায় হিতং অগস্তীয়ম্। বসীয়ম্। রান্বাদেস্ত রা 
হিতম্। এ 

রাজন্। আচার্য্য । ব্রাহ্মণ। বৃষল। রাজাদিরাকুতিগণঃ । 

সর্বাধশ্চ ।'4- 

চযস্তাৎ সর্ব্বাদীয়ে। ণশ্চ স্তান্ধিতে অর্থে । সব্বাঁয়ং সার্বম্। 
প্রাণ্যঙ্গ-তদন্ত-ব্রঙ্গাদের্যঃ | % 

চ্যস্তাৎ প্রাণ্যঙ্গবাচকাতৎ প্রাণ্যঙ্গবাচকান্তৎ ব্রহ্মাদেশ্চ যঃ স্তাদ্ধিতে অর্থে । 

দত্ত্যম। ওষ্্যম্। কঠাম্। নাভাম,। নম্তম। শিরদে হিতং শীর্ষণ্যম | 
রাজদস্তাম, | ব্রাহ্মণ্যম, | 

্রন্মন। খল। যব। মাধ। তিল। বৃষ। রথ। ব্রহ্মাদিঃ। 

খ্যোহজাবিভাম.। * 

চ্ন্তাভ্যামজাবিভ্যাং থ্যঃ স্তান্ধিতে অর্থে। অজায় হিতা অবখ্য!। অবয়ে 

হিত| অবিখ্যা ভূমিঃ 1 
সপ 

২. ১৮ যৌম্মাকমিত্যাদৌ যুষ্ম দক্মদোর্বাণীনশ্চেতি ফী পক্ষে যুদ্মদীয়ম। ত্বদীয়মিত্যাদি | 

বৃদ্ধাদীয়ঃ। ৰ 
২। সুর্াস্তায়ং নৌর্য্যঃ | অগন্তাস্যায়ং আগন্তাঃ। তশ্মৈ হিতমিতযর্থ: । শুর্ধ্যাগস্তযপ্তেতি 

ধলোপঃ। ননু সা গন্য! গ্রহণাৎ কথং সৌর্যাস্য আন্তাসাচ গ্রহণমিতিচেৎ। অত্র মহাভাষ্যম্ 
অন্ঠোহি হু্যশব্দঃ অনাঃ সৌধ্যশবঃ। নৈষং দোষঃ। একদেশবিকৃতমনন্যবস্তবতীত্যেবং 

ভবিষ্যতি। ইত্যাহ। 



তদ্ধিতপাদে হিতাদ্যর্থাঃ । ২৪১ 

চরক-মানবাভ্যাং ণীনঃ1 * , 

্যন্তাভ্যামাভ্যাং ণীনঃ স্যাদ্ধিতে অর্থে। চারকীণম.। মাঁনবীনম.। 
ভোগান্তাদাত্মভ্যামীনঃ | 7 

্যন্তাৎ ভোগে[ত্তরদাদাক্মনশ্চ ঈনঃ সাাদ্ধিতে অর্থে। মাতুর্ভোগঃ শরীরং 

তট্মৈ হিতং মাতৃভোগীণম.। পিভৃভোগীণম । রাজভোগীনম.। আঁচার্ষভে।- 

গীনম,। ক্ষুভুাদিতাদণত্বমূ। আস্মনে হিতম্ আত্মনীনম্। 

বিশ্বজনাদে ধেঁ।৯ | 

ট্স্তাদ্বিখজনাদেরীনঃ স্যাদ্ধিতে অর্থে যেসে সতি। বিশ্বজনেভ্যো হিতং 

বিশ্বজনীনম্। যে ইতি কিমূ। বিশবেষাং জনঃ বিশ্বজন স্তশ্মৈ হিতং বিশ্বজনীয়ং | 

বিশ্বজন। পঞ্চজন + সর্বজন । বিশ্বজনাদিঃ। 

সর্বজন--মহাজনাভ্যাং ফিকঃ।১৫ ১? 

ান্তাভ্যামাভ্যং ঝিকঃ স্যাদ্ধিতে অর্থে যে সেসতি। সার্ঘজনিকম্। বিশ্ব- 

জণাদিগাঠাৎ সর্বজনীনমিত্যপি। মাহাজনিকম্। য ইতিকিম্ঠ সর্কেষ।ং 

জন স্তশ্মৈহিতম্ সর্বঙ্জনীয়মূ। মহান্ জনে। যদ্য ত্মৈ হিত্তঃ মহাক্ষিনীয়ম্। 
পুরুষাৎ ফেয়ঃ। % টা 

চান্তাৎ পুকয়াৎ ফেয়ঃ স্যাদ্ধিতে অর্থে । পৌরুষেয়ম.। বধ-কৃতয়োরপীতি 

বক্তব্যমূ। পৌরুযেয়োবধঃ। পৌরুষেয়ো গ্রন্থঃ | 
ংস-পরশুত্যাং লুগ্িকারত্যে | * 

আভাাং পরন্য হিতার্থত্যস্ত লুক্ স্তাৎ বিকাবার্থে ত্যে পরে। কংসীয়ন্ত 

বিকারঃ কাংস্তম্। পরশবান্ত বিকারঃ শারশবম্। পরশে! হিতাদৌ যে| বগ্যতে। 

বিরুতেরীয়ঃ গ্রকৃতৌ তাদর্ঘো | ৮ 

চান্তাদীয়: স্তাদুপাদানকারণে বাচ্যে-তাদর্যে গমামানে। অঙ্গারেত্য 

এতানি অঙ্গরীয়াণি কাঠানি। প্রাকারীয়। ইঞ্টকা। (১) বিক্কৃতেরিতি 

কিমূ। উদকার্থঃ কৃপঃ | তাদরধ্য ইতি ক্ষিম্। ধানানাং যবাঃ। 

* ছদর্বলিত্যাং ফেয়। * 

চান্তাভ্যামাভা।ং বিকাবার্থাভ্যাং ফেয়ঃ স্তান্তাদথ্যে গম্মমানে প্রক্কতে। 
-- শা শী শিস শী 

১। অঙ্গারেভ্য ইত্যাদি তাদর্যে চতুর্থা। অঙ্গার! বিকার স্তপ্তোপাদানকারণং কাষ্ঠদ্ 

এবং প্রাকারদ্যোপাদানকা রণমিষ্টক]| প্রকৃতেরবন্থান্তরং বিকার: | 



২৪২, বৃহন্ুগ্ধীবোধবাাকরণমূ। 

বাচ্যায়াং। ছদিষে এছানি চ্ছাদিষেয়।ণি তৃণাঁনি। বলয়ে এতে বালেয়া-. 

স্তঙ্লাঃ 

ধ্লরষভোপানভ্যাং ণ্যঃ | ৩ 

চান্তভ্যামাভ্যাং বিকারার্থাভযাং ণ্যঃ স্তাত্তাদার্ঘো গ্রক্কতৌ বাচ্যায়াং। 

আরর্ষভ্যোবৎদঃ। ওপানহ্যং কাষ্ঠম্। | 

চর্মণি ট্রোইনুপানইঃ। * 

চান্তাছুপানস্িনন দ্বিকারার্থাৎ টঃ স্তাত্তাদর্থে গ্রকতৌ চর্ম বাচো। বর- 

ত্রায়ৈ ইদং বারত্রং চর্ম । বদ্ে ইদ্রং বার্ধং চর্ম। অন্ুপানহ ইতি কিম্। 

ওঁগানহ্যং চর্ম । ৰ 

উ-গবাদের্ষে। ইপুপাদি-হবিষস্ত বা ছিভাদৌ। » 

চান্তাছুবরান্তাদ্গবান্নেশ্চ যঃ স্তাদ্ধিতাদাবর্ধে। অপুপাদেহবিবিশেষবাচি- 

নশ্চ বা। হিতম্। তাদর্ঘে উপাদানকারণঞ্চ হিতাদি। ধেনবে হিতং ধেনবাম্। 

বধব্যম্।গব্যম্। হবিষ্যম্। অপৃপ্যম্ অপুপীরমূ। পৃথুক্যম্ পৃথুকীয়ম্। হবিধি- 

শেষাৎ আমিক্ষাম্ আমিক্ষীয়ং দধি। পুরোড।শ্যাঃ পুরেরাডাশীয়া স্তওুলাঃ। 

গে । হবিস্। বহিস্। খট। অষ্টকা। যুগ। মেধা। ক্রচ্। উদব। খর। 

স্থাদ। অক্ষর। বিষ । গবাদিরাকৃতিগণঃ | 

অপুপ। তঙুল। অভ্াষ। পৃথুক। অভ্যেষ। অর্গলা। মুষল। সুপ । কটক। 

কর্ণবেষ্টক | কিণু। ইক্ষুল। পৃ] স্ণা। দীপ। গ্রদীপ। অশ্ব। গত্র। সর্কে 
অন্নবিকারাশ্চাত্র পঠ্যন্তে। অপৃপাদিঃ। 

উধসো নউচ।% 

চ্ন্তাহৃধস্শন্দাৎ ষঃস্তা। দ্ধিতাদৌ। ভশ্িংস্তস্ত নঙড | অগাঁবিতৌ। উবসে 

হিতং ওধন্যম্। 

* শুনঃ শুন-শুনৌচ।% 

চান্তাৎ শ্বন্শব্দাৎ যঃ স্তাদ্ধিতাদৌ। তম্মিন্ শুন-শুন1 বাঁদেশৌ স্তঃ। গুনে 
হিতং শুন্যম্। শৃন্যম্। | 

নায়ি কম্বলাৎ।» 

 চ্যন্তাৎ কন্বলাৎ যঃ স্তাদ্ধিতাদৌ মংজঞায়াং।  কন্বলামূর্ণাপলশতম। 
নায়ীতিকিম্। কন্বলীয়া উপ । 
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নাভের্নভশ্চগ্রাণ্যঙ্গে । ৪ 

চযন্তা গ্রাণ্যঙ্গবাচিনো। নাতিশব্বাৎ বঃ স্তাদ্ধিতাদৌ। তস্ি্নতাদেশশ্চ। 

রখৈকদেশো নাতিঃ। তশ্মৈ হিতং নভ্যং কাষ্টমূ) অগ্রাণাঙ্গ ইতি কিম্। নাভ্যং 

তৈলম্। 

সন্তাপ'দেঃ ফিকঃ গ্রভবতি ।% 

্যান্তাৎ সন্তাপাদে: ফিকঃস্যাৎ গ্রতবতীত্যর্থে । সন্তাপায় প্রভবতি সাস্তা- 
পিকঃ। (১) সান্নাহিকঃ। 

সন্তাপ। সন্নাহ। সংগ্রাম । সংযোগ । সম্পরায়। সম্পেষ। নিপ্েষ। 

নিনর্গ। অপর্গ। বিদর্গ। উপসর্গ । উপবাস । প্রবাম। সংঘাত। সংমোদন। 

সন্ত, মাংস। ওদন। যাংসৌদন। সন্তাপাদি। 

যোগাদ্যশ্চ । * ১ 

চান্তাদ যোগাৎ ফিকো। যশ্চ স্তাৎ প্রভবতীতার্থে। যোগায় প্রভবতি 

যৌগিকঃ। যোগাঃ। , 
কর্্মণো থুক£1% 5 ++ 

চান্তাৎ বর্মণ গুক) স্তাৎ প্রভবতীত্যর্থে। কর্মণে প্রতবতি"কার্মকম্। 

প্যোহ তিগেস্তাদর্ধ্ে হণিত্ব, দেবতা স্ত-পাদার্ঘেভাঃ | ১৫ 

টান্তাদতিথে পাঃ ল্যাৎ তাদর্থ্যে। দেবতান্তাদেন্রণিং । আতিথয়ে ইদম্ 

আতিথাং জলম্। পিতৃদেবতায়ৈ ইদং পিতৃদেবতাম্। অগ্রিদেবতাম্। পাদার 

ইদং পাদ্যম্। অর্ধায় ইদম্ অর্খ্যমূ। 

গ্রাযাঃ | * 

গ্র্যাইত্ারধিক্রিরতে চাতুরর্ধিকাঁৎ প্রাকৃ। 

ফোবা প্রজাদেঃ স্বার্থে । ৮, 

প্রাস্তাৎ প্রজ্ঞাদেঃ ফোবা স্তাৎ শ্বাথে। গ্রজ্ঞ এব গ্রাজঃ গ্রজঞঃ | চোয় এব 

চৌরঃ চোরং 

গ্রজ্ঞ । বণিজ. | উশিজ.4 উষ্চিহ,। প্রত্যক্ষ । বিদ্রদ্ । বিদৎ। সন্তপন। 

বিকৃতি | বিদ্যা । মনস্। শরীরে শ্রোত্র। শক্র। জুহবুৎ। চিকীষৎ। 

চোর । অগ্রয়ণ। অগ্রহায়ণ। শক। যোধ। বক্ষস্। ূর্তি। বদ। চণ্ডাল। মরুৎ। 

প্রভাব; শক্তি রতঃ শক্কার্থেন যোগে চতুথা। 



২৪৪ বৃহম্মুধ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

কুচ সত্বৎ। অনীধ। দশার্হ। বয়স্। চক্ষুসূ। অস্থর। রক্ষম্। পিশাচ। অশনি। . 
কর্যাপণ। দেবতা । বন্ধু। সধারণ। মূগে কষ্চ। মংস্ত। বিসারিন। প্রজ্ঞার্ণি 
রাকুৃতিগণঃ । | 

ছন্দোভাঃ | % 

গ্রান্তেভ্যশ্ছন্দোবিশেষেভাঃ ফঃ স্তাদ্ধা স্বার্থে। রবের ত্ৈষ্টভম্। 

জাগতম্। গায়ত্রম। স্বভাবাং কীবত্বম্। পক্ষে ব্রিখিত্যাদি। 

সন্দেশবাগৃযুক্তাৎ কর্ণ: | ৃ 

সন্দেশবাচা যতকর্ম যুক্তং গ্রান্তাত্তদ্বাচিনঃ কর্শাশবাৎ ষঃ স্তান্ধা স্বার্থে। 
কর্ম্মৈব কার্শণম্। বাচিকং ্রত্বা ততৈব যৎকর্ধ ক্রিয়তে তত কার্শণমিত্যুচাতে। 

ওষধেরজাতৌ ।৯৫ ৃ 

গ্রান্তাদৌষধিশব্বাদজ[তী বর্তমানাৎ ষঃ স্যাদ! স্বার্থে। ওউষধং পিবতি। 

অজাতাবিতি কিম্। ওষধয়ঃ ক্ষেত্রে রুঢাত। 

বিনয়াদেঃ ফিকঃ স্বন্চোপায়ন্ত ! ৮ 

গ্রান্তাদিনয়াদেঃ ফিক: স্যাদ্বা স্বার্থে। তশথি পযন্ত দ্শ্চ | বৈনরিকঃ। 

সাময়িকঃ| ওপয়িকঃ| পক্ষে বিনয় ইত্যাদি। 

বিনয়। সময় । উপায়। সঙ্গতি। চতুরর্থ। কথঞ্চিৎ। অকম্মাৎ। সময়াচার। 

উপচার। সমাচার । সমাহার । ব্যবহার । সম্প্রদায়। ব্যাস। সমুতৎকর্ষ। সনুহ। 

আদেশ । বিশেষ। বিষয়। অত্য়। অত্যন্ত। অন্ুগামিন্। বিনয়াদিরাকৃতিগণঃ। 

১ 

বাচঃ সন্দেশে । ৮ 

গ্রন্তাৎ সন্দেশ বর্তমানাৎ বাকৃশব্াাৎ ঝিকঃ স্তাঁৎ স্বার্থে। নিত্যমভি- 

ধানাৎ। বাঁচিকম্। সন্দেশ ইতিকিম্। মধুর! বাগন্ত। 

চতুর্ব্াদে ফ্যঃ | ৯ 

 পরযস্তাচ্চতুবর্ণাদেঃ ফ্ঝাঃ স্তাদ্বা স্বার্থে। াতুরবাম। ত্রেলোক্যম্। 

চতুরর্ণ। মুখ। অনস্ত | চতুরাশ্রম বড্গণ। ভ্রিলোকী। সর্ববেদ। 

সেনা । ভেষজ । সন্গিধি। ত্রিকাল। অন্সথ। সৃমীগ। মণিক। উপম|।' 

ভ্রিষষ্টি। ইতিহ। চূতুক্বর্ণাদিরাকতিগণঃ | 

যাবাদেঃ কঃ। ৯» 

গ্র্যন্তাদ্যাবাদেঃ কঃস্যাত্দ্া শ্বা্থে। যাবকঃ| রামকঃ | 



তদ্ধিতপাদে স্বার্থিকাদ্যাঃ। ২৪৫ 

যাব। মগি। জ্ঞাত। অজ্ঞাত। অর্চিস্। ভিক্ষু। সান্ত্র। চন্ত্র। রাম। 

স্বন্তি। পুষ্ট । অবি।দূত। পীত। অস্থি। স্তন্ব। চ। তালু। জান্ু। 

ঈয়নত্যান্ত। খতৌ উষ। তটরৈব শীত। পশী লূন। ভর ধ্যাত নিপুণে 
অগু। কৃত্রিমে প্রত্র। বেদ সমাপ্তো শ্লাত। রি শূন্ত | কুৎদিতে দান। সুত্রে 
তন্থু। আচ্ছাদনে বুছুতী। যাবাদিরাকৃতিগণঃ । তেনাবিহত লক্ষণঃ স্বার্থিকঃ 

কে যাবাদিতো| দ্রষ্টব্যঃ | 

কেহকঃ স্বো হে তুবা। ৪ 81২৩ 

হেকে আপ এবেতি বক্তব্যম্। ৮ 

কন্যকা। সুকশ্াকঃ অ্বকন্যাকঃ। 

আপ একেতি কিং। বহুকুমারীকঃ। বহুবধূকঃ,! 

কুমারীক্রীড়নেভ্যঃ !% 

গ্রান্তেভযঃ কুমারীক্রীড়নেভাঃ কঃ স্যান্ধা ম্বার্থে। রি | গিরিকঃ। 

পুত্তলকঠ। 

লোহিতান্মণৌ । ৯ 

্রান্তান্মণৌবর্তমানাৎ লোহিতশব্বাৎ ক: স্যাতঘ্া বার্থে। লেহিতকো। 

মণিঃ। 

কৃত্রিমাইনিত্যবর্ণেচ ।% 

গ্রান্তাৎ কত্রিমে অনিত্যেচ বর্ণে বর্তমানাল্লোহিত শবাৎ ক ্যাদা স্বার্থে। 

লাক্ষাদিনা লোহিতে! লোহিতকঃ পটঃ। লোহিতকঃ কোপেন। শোহিতক: 

গীড়ণেন। কৃত্রিমানিত্যেতি কিং। লোহিতা গৌঃ। 
কালাৎ। ১ 

গ্রযন্তাৎ কৃত্রিমে ভি বর্ণে বর্তমানাৎ কালশব্বাৎ কঃ সাদ্ধা | স্বার্থে। 

কালকঃ পটঃ কালকং মুখং কোপেন। 

প্রিয়াদে জাত | % 

, প্রান্তাজ্জাতৌ বর্তমানাৎ প্রিয়াদে: কঃস্যান্া স্বার্থে। প্রিয়কঃ চিএকট। 

মুগ: | গুহ্কঃ দেবযোনিঃ। কুজকঃ তরুঃ। প্রিয়াদি রাকৃতিগণঃ। 

অনাত্যস্তকে ক্তাৎ।% 



২৪৬ ৃহম্মপ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

প্র্যন্ত' দনাতাস্তিকে বর্তমানাত ক্তান্তাৎ কঃ স্যাদ্বা স্বার্থে। অনাত্যন্তিকং 

ভিন্নং ভিন্নকং | অনাত্যন্তিক ইতি কিম্। অত্যন্তং ভিন্নম্। 

বহবই ভিন্নোপপন্-স্থকরাদে জরাৎ। ৮ 

্রান্তাদ্বহ্বাদিপূর্বকতরাৎ কঃ ম্যাদা স্বার্খে। বনতরকম্। অভিন্নতর- 

কম্। উপপন্নতরকম্। সুকরতরকম্। পক্ষে বহুতরমিত্যাদি। 

পূরণান্ত্রাদ্ গ্রহণে হসা লুগ্বা । ৮ 

গৃহাতেহনেনেতি গ্রহণং রূপাদি। প্রান্তাদ্গ্রহণে বর্তমানাৎ পূরণত্যান্তাৎ 

কঃ স্যাদ্ব! স্বার্থে। পূরণত্যস্য লুক্চ বা। দ্বিতীয়ং রূপং দ্বিকং দ্বিতীয়কম্। 

ত্রিকং তৃতীয়কম্। চতুষ্ষং চতু্থকমূ। ৃ 
উপধি-চতুষ্পাত্ত্যাং ফেয়ঃ | % 

গ্রযস্তাহুপধে শ্চতুষ্পা্াহিনশ্চ খেয়ে: স্যাছ। স্বার্থে উপধেয়ং রথাঙ্গং শার- 

মেয়ঃ। | 

বর্ণাহমাদে1ঃ কারোইনুরুতৌ রাত্বেফঃ। 

্রান্তাদর্ণবিশেষাদহমাদেশ্চ অন্ুকারে কারঃ স্যাদা স্বার্থে রাত, এফঃ। 

অইতিবর্ণস্বরুপো অকারঃ। ককারঃ। হকারঃ। অহমিতি শবন্বূপো 'অহ- 

হ্থারঃ | সতান্কারঃ। ওষ্কারঃ| এবকারঃ। অপিকারঃ। তুকারঃ | রইতিবর্ণ- 

স্বরূুপোরেফহ ॥ 

মৃদ।ন্তকঃ গ্রাশস্তেতু সঙ্গ । ৯ 

প্ন্তান্মচ্ছব্বাৎ তিকঃ স্যাদা স্বার্থে । প্রশংসায়ান্ত সঙ্গৌ্তঃ। মুদ্েব 
মৃত্তিকা । গ্রশস্তা মুত মুৎস1 | মৃত্মা। 

রূপ-নামভ্যাং- ধেয়ে ভাগাত্ত, যশ্চ ।৯ 

পরান্তাভ্যাং রূপনামভ্যাং ধেরঃ স্যাছ স্বাথে। ভাগাত্ত, ধেয়ে! যম্চ। রূপ- 
মেব রূপধেনম্। নামধেয়মূ। তাপধেয়ম্ ! ভাগ্যম। 

দেবাত্তঃ। % রর 

প্রাস্তাদ্দেবা্তঃ স্যাদ্বা শ্বার্থে। দেবতা । শ্বভাব।ত স্ত্রীত্বং | 

নবাদ্ যতনেনন্্রা নৃশ্চৈষু 1১৫ ....। 
্রযস্তান্নবশব্বাৎ য-তন-ঈন-ত্র-এতে ত্যাঃ স্থার্থা স্বার্থে। এষুপরেধু নব 

শবস্য নৃশ্চাদেশঃ স্যাৎ। নবমেব নব্যং | নূতণ নবীনং নৃত্বং। 



তদ্ধিতপাদে স্বার্থিকাদ্য।ঃ। ২৪৭ 

গ্রান্নেন-ভন-্র।ঃ | % 

গ্রশব্ধাৎ ন-ঈন-তনবর এতেত্যাঃ স্থার্কা স্বার্থে গ্রণম্। প্রীণম্। প্রতনমূ। 

প্রত্রম। 

তীরাদবিদ্যাগাং ফ্তীকঃ। ৮ 

্রস্তাদ্বিদ্যাভিন্নে বণ্তানাৎ তীরাস্তাৎ জ্রীকোবা স্যাৎ স্বার্থে । দ্বিভী- 
য়ৈব দ্বৈতীয়ীকী। তান্তারীকী অবিদ্যায়ামিতি কিম্। দ্বিতীগ| বিদ্যা । 

অধ্যধ্যস্তাইযড়ক্ষা শি তঙ্গলংকর্শলংপুকষাদীনঃ।» র 
প্র্যন্তেভ্য এভ্য ঈনঃ স্যাদ স্বার্থে । আবশন্ম আয়ন্তাথঠ। অধ্যেব অধীনঃ। 

গুরুযু অধি গুর্বধি। সএব খুর্বধান; যটু অক্ষানি যম্মিন্ ষড়ক্ষঃ। সএব যড়- 

ক্ষীণঃ। দ্বাভ্যাং কতো মন্ত্র । আশত। স্ৃপ্তা গাবোযত্র বনে তৎ আশিতঙ্গু। 

স্ত্রনিদেশাদাশিতন্য মন্। তদেৰ আশিতঙ্কবীনং॥ অলং কর্ম্মণে অলংকর্ম। 
তদেবৰ অনণংকন্মীণং। অলং পুকধান পুরুষভাবায় অলংপুরুষঃ। সএব 

অলংপুকষীণঃ। ও 

গোষ্ঠাভুতপুর্বের পীনঃ। 
গ্যন্ত।দ্ গোষ্টাধানঃ সাদ্বা স্বার্থে ভূ হপুর্কে অর্থে। ভু গোষ্ঠং গৌষ্ীনম্। 
আত্যন্তাদ্বযপ্তাবায়ঃ | 

্রযন্তাদ্বযক্কৌ বর্তম[নাজ্জাত্রান্তাদারঃ স্যাদ্া স্বার্থে ত্রাঙ্গণজাতীয়ঃ। 

ক্ষাত্রয়জাতীর়:। ব্রাহ্মণ[দিরেব। ব্ক্তাবিতি কিম্। ব্রাঙ্ণজাতিঃ শোতনা। 

স্থানাস্তান্ুত্ত,ল্যে ।% 

রযন্তাৎ তত্ত,প্যে বততৃমানাৎ স্থানান্তাদীয়ঃ স্যা। স্বথে। পিতৃষ্থানীয়ঃ। 

যাতৃস্থানীরা রাজস্থানীয়ঃ | পক্ষে পিতৃস্থান ইত্যা্দ। পিত্রাদি তুন্যইত্যথঃ। 

মানারথা দত্বস্তাম্মাত্র-দ়গটো ।% 
্রযন্তান্মানাথ দৃত্বস্তাৎ মাত্রট দ্ববসট্ ইতোতৌ স্যাতা স্বা ম্বাথে | কিয়- 

দেব কিজ়ন্মাত্রম। কিয়দৃয়সম্। তানন্াত্রমূ। তাবদুয়সম্। স্তিয়াম্ কিয়ন্াত্রী। 

কিন্বয়পী। পক্ষে কিয়দিত্ি। * 

শুর-ক্ষেম-মর্ভ-য বিষ্টাদ্যঃ | » 

প্রযন্তেভ্য এত্যে। যঃ স্যাদ্বা ম্বাথে। শৃরএব রঃ ক্ষেম্যম্। মর্ত্যঃ। 

যবিষ্ট্যঃ | 

চু 



২৪৮ বৃহম্প্বীবোধব্যাকরণমৃ। 

বিশোজাতৌ ণ্যঃ ৯ 

্রান্তাজ্জাতৌ বর্তমান! দ্বিশ শব্দাৎ ণাঃ ম্যান্থা স্বার্থে। বিড়েব বৈশ্যঃ | 
পৃগাদেরমুখ্যপূর্বাৎ | 

নানাজাতীয়! অনিয়তবৃত্তয়ো অর্থকানগ্রধানাঃ সঙঘাঃ পৃগাঃ | প্রান্তাদ- 

ুখাপূর্ব[ৎ পৃগবাচিনে। গ্যঃ স্যাদ্থা শ্বার্থে। লোহ্ধ্বজ, শিবি, চাতক, গ্রভু- 

তষঃ পূগবাচিনঃ। লৌহ্ধ্রজাঃ। শৈব্যঃ| চাতকাঃ। মুখ্যপূর্বাত্ত,। দেবদত্বো 

মুখ্যে। হম্য সঙ্বস্য দেবদত্তকঃ | সএষাং মুখ্য ইতিকঃ। অএ দেবদত্বশবঃ 

সজ্বেষু মধ্যে মুখ্যঃ সএব পৃর্বাবরব ইতি থ্যোনস্যাৎ। 
বাহীকেঘরাজন্যাদ্রাঙ্মণাদ।বুধাজীবিসজ্বাৎফ১। % 

্রযস্তাদ্বাহীকদেশীয়াযুধজীবিসজ্ঘাৎ ঝ্যযঃ স্যাদ্ধ! স্বাথে। নতুরাজন্যশব্বাৎ 

ব্রাহ্মণজাতিবিশেষাচ্চ । কেতীবৃষ্য:। ক্ষৌদ্রক্যঃ। মালব্যঃ। বাহীকেঘিতি 

কিম্। শবরাঃ। রাজন্যান্ত শালস্কাঘন1; | রাজন্যাঃ। ব্রাক্ষণাত্তু। গোপালবাঃ। 

ব্রাহ্মণজাতিসজ্ঘবিশেষঃ। রাজন্তে স্বরূগগ্রহণম্ ব্রাঙ্মণেতুঞ্গাতিগ্রহণম্ নঞ€ 
বয়াৎ। আযুধজীবীতি কিম্। মন্তরাঃ। সঙ্ঘাদিতি কিম্। সমাটু। 

বুকাৎ ফেেন্যঃ! 

্রস্তাদায়ুধজীবিসজ্ববাচিনে। বৃকশবাৎ ফেণ্যঃ স্যাদা স্বার্থে বার্কেথ্যঃ | 

আযুধেতি কিম্। হিংঅ্রজাতিবিশেষান্মাভূৎ। 

দামন্যাদি-ত্রিগর্তযষ্ঠাদীয়ঃ | % 

্রযন্তেভ্যো দামন্যা দিভ্তরিগর্ভষ্েত্যশ্চ আধুধজীবিসজ্ববাচিভা ঈষঃ 
্যাদ্ব৷ স্বার্থে। দামনীয়ঃ। ওুলপীয়ঃ। ব্রিগর্তষ্টেভ্যঃ। কৌগ্তোপরথীয়ঃ। 

জানকীয়ঃ। 

দামনি। ওলপি। আকিদস্তি। কাকরন্তি। কাকদস্তি। শাক্র- 
স্তাপি'। সার্ঘসেনি। বিন্দু। মৌঞ্জাযন । উলভ। সাবিত্রীপুত্র। আচ্যুতন্তি। 

কাকনি। তুলত। বৈজবাপি। ওদকি ॥ শাকুস্তকি। ওঁদস্কি। বৈন্দবি। 

দ্ামন্যাদি রাকৃতিগণঃ | রী | 

্রিগর্তঃ ষষ্ঠে। যেষামাযুধজীবিসঙ্ঘানাং তে ্রিগর্ভঘষ্ঠাঃ। তেচ 

আহ স্ত্িগর্তষষ্ঠাংস্ত কৌগ্ডোপরথদাগিকী। 

কৌষ্টকি জানমলিশ্চ ব্রহ্ম গুপ্পোহথ জানকিরিতুাক্তাঃ। 



তদ্ধিতপাদে স্বার্থিাদা;। ২৪৯ 
অএজানকিরেব বরিগর্ভপদাথ, | 

পণ্ড -যৌধেয়াদিভ্যাং ঝ-ট্৷। » 

্রান্তাভযামাবুধদীবিদতববাচি্াং র্থাদি যৌধেয়াদিস্যাং ক্রামাৎ ₹ ট্র 
গ্যাাত্বা স্বাধে। পারব: | পার্শবী। আন্ুরঃ। আসুকী। যৌধেষঃ। 
শৌকেয়ঃ। 

পণ্ড । অন্থর। রক্ষমূ। বাহীক। বয়স। মরুং। দশার্ঠ। পিখাচ। 
অশনি। কর্ষাপণ। সন্ং। ব্ন্থ। পর্বদিঃ। 

যৌধেন। শৌক্রোে। কোৌশের। ক্রৌশেয়। শৌত্রের । ঘার্ডের। বার্বের। 
জাবালেঘ়। ত্রিগর্ভ। তরত। উদ্মীনর। যৌধেয়াদঃ। 

ফ্র্যোৎপত্যধ্তান্তাইভিজিদানেঃ |» 

গ্রস্তদপত্যষ্তান্ত (ভিছিদাদেঃ ্ যঃ স্তন! স্বার্থে । ইঅভিদিতোই পতামাভি- 
জিত;| এব আভিজিত্যঃ। বৈদভৃতাঃ। টু 

মভিপ্রিং। বিদহং। শাহাবং | শিখাবং | শমীবৎ। উর্ণাবুং। শ্রমং। 
শর্ৎ। তিজিদাদিঃ | 

শাহাগ্যোহ স্্রিরাং।+- 

নানাজাতীয়। অনিয়তবৃন্তয়ঃ শরীরারামজীবিনঃ সঙ্বা ত্রাাঃ। প্রান্তেড্ো। 
ব্রাতবাচিভ্যো গাঃ স্তাদব। স্বার্থে । নতু স্ত্িয়াম। কাপোতপাক্যঃ। বৈছইমত্তাঃ। 
্তিয়ান্ত। কাপোতপাকী। ব্রীহিমতী। 

পৃগণ্যাদেণুগ্ব্বে । ৮ 
পূগাদমুখ্যপূর্বাবিতাদিন! যে শ্বার্থিকান্তা। উ্ধা স্তেষাঁং লুক শ্তাৎ ব্বে। 

নতু জ্িয়াম। লোহধ্বজাঃ। কৌতীনৃষাঃ। বৃকা। দামনযঃ। কৌগ্ডোপরথাঃ | 
পশ্থবঃ। ত্রিগর্তাঃ। অভিনিতাঃ। কাপোতপাকাঃ। অন্তিয়ামিতি কিম্। 

পৌহধ্বজয:। কৌবৃষাঃ | দ্বামনীয়াঃ | অজাদিতাদাগ। ৮ 
পূর্ণ শ্বাধিকঃ। 

" ষিকো নি দীয়তেহশ্মৈ ৫৮ 
্রাস্তাৎ ফিক; স্তাদব্যভিচারেণ দীয়তেহশ্টৈ ইত্য থে অগ্রভোজনং শিয়তং 

দীয়তেইন্মৈ আগ্রভোজনিকঃ । আপুপিকঃ। 

শ্রাণা মাংমৌদন-মাংসৌদন'ৎ ধিকঃ।১৫ 
৩২ 



২৫০ বৃহম্মুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

প্রান্তে এভাঃ যিকঃ স্তাৎ নিয়তং দ্ীযতেহন্ৈ ইত্যরে। শ্রাণিকঃ। 

মাংসিকঃ। ওদনিকঃ। মাংমৌদনিকঃ। স্ত্িঘাং আণিকী। 

ভক্তাৎ ফ্োব]। % 

গ্রান্তাততক্রশব্াৎ ফ্রোবা তাং নিয়তং দীয়তেহশ্মৈ ইত্যর্থে। তাক্তঃ। 

ভাক্তিক2। 

দেবতাস্ত | ৮ 

্রান্তাদ্থেন্তাদিতবাৎ ঃ স্তাৎ দেবতা অন্তেতার্থে। শিবো দেবতান্ত শৈবঃ। 

শাক্ত;| যমাধিভান্ত্পত্যবৎ। যাদ্যম্। আদিত্যম্। গ্রজাপহাম্। পাশুপতম্। 

আগ্নেরম। কালেংম্। দৈবম্। দৈবাম্। ওত্বমিভাদি। ত্যা্াত্রবাস্বামিত্বেনা 

বোৌপবিষয়ো। দেবতা। মন্তস্বতাদৌ তৃপচারাং শৈবে। মর শৈবঃ স্তবঃ| শৈব 

উপাসক ইন্যাদদি। 
ক।যঃ |১ নর 

কায়ইতিষ্ান্তে। নিপাতাতে। কঃ পজাপত্তির্রবত। আসোতি। 

গুক্রাদি্নঃ | * 

গ্রাস্তাৎ শু'কলাদিয়ঃ স্যাদেবত| অসোতাথে। শুক্রিয়ম। 

শভরুদ্রদেটযেযৌ পাতঃপু শ্চ বাতু মতেন্্রাৎ। ৮ 

্রযস্তাৎ শতরুদ্রাদেরীয়েশৌ ভ্ভাতাং দেবতান্তেতার্থে | তন্মিন্পাতঃ প্রণাদে- 

শশ্চ। মহেত্দ্রান্তবা। শতকুদ্রায়ম্। শতরুদ্রিরমূ। অপোনপাৎ আঅপাং- 

নপাচ্ছান্দী দেববিশেষবাচিনৌ। অপোণপাৎ দেবহান্ত অপোপপরীয়ম্। 

অপোণপ্থিয়ম। অণাংনপুীয়মূ। অপাংনপ্রিযম্। মহোজজম। মহেজ্দ্িয়ম্। 

মাহে ম্। 

শতরুদ্র। অপোনপাৎ। অপাংনপাৎ। শতরুদ্রাদিঃ। 

বাযু-পৈ্গাক্ষীপুআদিত্যাং যেয়ো । ৮ 

প্রযন্তাদাযাদের্য: গৈঙাক্ষীপুত্রাদেরীয়ঃ স্তাৎ  দেবতান্তেত্যর্থে। বার়ব্যম্। 

গৈঙ্গাঙ্গাপুত্রীয়ম্। 
বাধু। খতু। পিতৃ। উষস্। বাযাদিঃ। 

গৈঙ্গাক্ষীপু্। তা্বিন্দব। পৈঙ্গাক্ষীপুত্রাদি: | 

মরুতবদাদেঃ | » 

গ্রযস্তান্সরুত্বদাদের্বেযৌ স্তাতাং দেবতাপ্লেত্যর্ঘে। মরুত্বতাম্। মরুবতীয়ম্। 



তদ্দিতপাঁদে হিতাদ্যর্থাঃ । ২৫১ 

গুনোবাধুঃ। সীর আদিত্যঃ। গুনশ্চ শীরশ্চ তৌ দেখতে অন্ত শুনানীরীয়ম্। 

শুনাশী্যম্। 
| 

(১) মরুত্ৎখ। গুনাদীর। দ্যাবাপৃথিবী। অগ্রীযোম। বান্তোম্পতি। 

গৃহমেধ | মকুত্বদাদিঃ | . 

সোমাৎ 7:1৮ 

্রন্তাৎ সোমাৎ ফ্যঃ স্তাৎ দেবতাম্যেত্যর্থে। মৌম্যং হবিঃ। সৌম্ং 

সক্রমূ। সৌমী খক্। মা 

মহ[রাজ-প্রোষ্টপদাভ্যাং ফিকঃ | ৮ 

প্র্ন্তাত্যাসাভ্যাং ফিক ' স্যাৎ দেবতাস্েঠার্থে।  মাহারাগিকম্। 

গ্রৌষ্ঠটপদিকম্। 

কালেভ্যো৷ ভববৎ। % ং 

যেত্যঃ কালবাচিভ্যো ভবার্থে যেতা। বিহিতাঃ গ্রান্তেভ্য স্তেভ্য স্তেস্থা 

দেবতাস্ত্যর্থে। মাসো দেবতাদ্য মাদিকম্। সাংবৎসরিকম্। বামন্তমূ। 

হৈমস্তম্ হৈমনম্ প্রাবৃষেণ্যম্। 

ছন্দোভ্য আদিরস্য গ্রগাথে। * 

প্রন্তেভ্যশ্ছন্দোবাচিত্যে। বেত্ত্যাদিত্বাৎ ফঃ ্যাদাদিরস্যে্র্থ প্রগাথে- 

বাঁচে । গ্রগাথোমন্ত্রবিপেষঃ। মত্র দ্বে খাটো গ্রগ্রথনেন তিত্রঃ ক্রিয়গ্তে সঃ। 

পঙিক্তরাদিরস্য পাঙ.ক্তঃ গ্রগাথঃ। আহুষ্ঠভ$। জাগতঃ। 

যোদ্ধ-প্রযোজনাভ্যাং যোদ্ধ-প্রযোপ্রণে যুদ্ধে | 

্র্যন্তাৎ যোদ্বিশেষবাচিনো যোদ্ধা অস্যেত্যর্থে গ্রয়োজনবিশেষবাচিনঃ 

প্রযোজনমস্যেত্যর্থে বে্ত্যাদিত্বাৎ ফ; ন্যাদ্ যুদ্ধে বাচো ।ভারতা যোদ্ধারোহসা 

সংগ্রামঘ্য ভারতঃ মংগ্রামঃ। স্ুভদ্রা প্রযোখননশ্য সংগ্রামস্য সৌগুদ্র; 

সংগ্রাম । 

কালাৎ সেঢম্। * র 

* প্রান্তাৎ কালবাচিনো! ভবা দত 18 যখাবিহিতং ত্যাঃ স্থ্ঃ সোঢ়মস্যেত্যর্থে। 

নিশাসহচরিত মধ্যয়নং নিশ।। 'তৎ সোঢ়ং জিতমন্তান্তংবা অন্য নৈশঃ নৈশিকঃ 

প্দোষঃ প্রাদোধিকঃ। ছাত্রঃ। বাহু নিশাপ্রদোধেতি ষ্ফকৌ । 

৯ 52228 গরীতালিরে 

১। শুনেতিদেবতাদ্বন্দে দীঘি 

পাশ ীক্পপতীশিশ শশা 
টিপিপি 



২৫২ বৃহম্মুগ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

নিবাসোহনা | % 

গ্রান্তাতত বাদি বিহিতান্ত্যাঃ সবয নিবামোহস্যেত্যর্থে। অন্যেতি কালনিবৃন্ত্য- 

ঁম্। ক্রত্বে। নিবাসোইস্য জৌসুঃ। 
অভিজনঃ।৯% 

গ্রাস্তাস্তবা দিবিহিতান্ত্যাঃ স্থ্যরভিজ্রনোইসোত্ার্থে। ক্রম্বোভিজনোহস্য 
শ্রৌসুঃ। মাথুরং। রাষ্টিযঃ। যর পূর্বকষেতং সোহভিজনঃ। যত স্বয়ং 
বসতি ম নিবাস ইত্যনয়োর্ভেদঃ। 

সিদ্ু-তক্ষশিলাদি ত্যাংফ-ট্ো । * 
প্রাস্তাৎ দিন্ধাদে স্তক্ষশিলাদেশ্ড ক্রমাৎ ঝট ম্যাতাম্ অভিজনোহস্যে- 

ত্যর্থে। মৈন্ধবঃ। বার্ণবঃ| তাক্ষশিলঃ। বাংনোদ্ধরণঃ। 

সিদ্ধু। বর্ণু। গন্ধার£ মধুমৎ। কম্বোজ। কাশ্মীর। শাব। কিছিদ্ধা]। 

গব্ধিকা। উরস্। দরদী । সিদ্ধবাদিঃ (১) 

তক্ষণিল/। বংসোদ্ধরণ। কৌমেছুর। কাগুবারণ গ্রামণী। মন্থর । 
কংম। কিণৃর। সন্ুচিত। মিংহকোষ্ঠ। কর্ণকোষ্ঠ। বর্ধর। কৌৎস। অব- 
মান। তক্ষশিলানদিঃ। (২) 

গিবিভাঃ শঙ্ত্রশীবিনীরঃ | * 

প্রন্তেভো গিরিভা ঈবঃ স্ত।দতিজনোহস্তে তার্থে শশ্্জীবিনিবাচো । হদ- 

গোলঃ পর্বতোহভিজনো হস্ত হৃদ্দগোলীয়ঃ। আযুধজীবী । অন্ধকবর্তায়ঃ | 

শ্ডিকাদের্য; | ৮ 

্রন্থ্যাং শগ্ডিকাদের্ণঃ প্যাদভিঙনোহম্যেত্যর্ঘে। শান্তিক্যঃ। সার্ক 

দৈস্ত। 

শণ্ডিক। সর্বাসেন। সর্বকেশ। শক। সট। রক। শঙখ। বোধ। 

শাঁওকাঘিঃ। 

শলাতুরাৎ কুচবারাৎ তৃবীবন্ব হীত্যাঃ দীর-ফ্য-ফেয়াঃ।% 

১। দিদু বর্ণ মধ্ংশাহ্বানাং পাঠ: কচ্ছাদেরিতি গকবাঁধানার্থ; অস্থষাস্ত ব্রবিষয়াদিতিপ- 

কবাধনার্থ;। 

২1 “কৌৎসসম্বর-গ্রামণী-কাগুব।রণানাং জনপদ বাথ পবাঁধনার্ঘঃ পাঠ:। শেষাণাং" 

স্ববিষয়াসিতিণক বাধনার্থ: | 



তদ্ধিতপাদে স্বার্থিকাদ্যাঃ | ২৫৩ 

. প্রান্তেজা এত্যঃ ক্রমাধীয়-ঝয-ফেয়াঃ স্থারতিত্নোহস্তেত্যর্থে। শালাতু 

রীক়ঃ। কৌচবার্ধাঃ। তৌদেয়১। বার্্মতেযঃ। $ 

সেব্যঃ। * 

গ্র্প্তাৎ সেব্যোহচ্যেত্যর্থে ভবাদিত্বাৎ খখাবিছিতং ত্যাঃ যুঃ। ভদ্ু 

মেব্যোইস্তা মৌ: । মাথুরঃ | রাহি । 
ফিকোমহারাজাহকাল দেশাচিত্তাৎ। % 

গরযস্তান্মহা বাজাং কালদেখতিন্নাদচিত্তবাচিনশ্চ ফিক হ্াৎ সোব্যোহস্তয- 

ত্যর্থে। মহারাজঃ সেব্যেইন্য 'নাহারাঞ্জিকঃ। অপৃগঃ মেব্যোহস্ত আপুপিক। 
শঙ্কুলিকঃ। পায়দিকঃ। অকাশদেশেতি কিম্। গ্রৈম্মঃ। শ্রৌসঃ। 

গোত্র-ক্ষত্রিয়াখোেভো। ণকো বাস্থুদেবাজ্জুণাত্যাত্বণিৎ। % 

গ্রযন্তেভ্যোহগন্তাত্যান্তেতাঃ কত্রিয়াখ্যেত্যশ্চ ণকঃ স্তাৎ সেব্যোহস্তেত্ার্থে॥ 

বাহছদেখাজ্জুনাভ্যান্বকঃ। প্ঢুকায়ণিঃ মেব্যোহস্ 'মৌচুকায়ণকঃ গপগবকঃ। 

ক্ষত্রিয়াধ্যেভযঃ। নাকুলকঃ। শান্বকঃ। আখ্যাগ্রহণং প্রসিদ্ধমংজ্ঞ।পরি- 

্হার্থম। বান্থুদেবকঃ। অর্জুনকঃ। ঝানুদেবশবেদেববিশেষবাঠী, নক্গত্রি- 

যাখ্যা। পাণিনীয়ঃ। পৌরবীয় ইত্যাদাবনধিতানাঙ। , 

ব্ৰ ব়াজ্জনপদ্বৎ।% রঃ 

জনপদ-চদবধিভ্যামিত্যাদি প্রকরণে যন্মাজ্জনপদীৎ যস্তো বিহিতঃ 

্রযস্তাৎ ব্ববিষ্াত্তন্তল্যাথ্যক্ষত্রিয়াৎ স ত্যঃ গ্তাৎ মেব্যোহস্তেতার্থে। অঙ্গাঃ 

সেব্যা অন্য আঙ্গকঃ। বাঙ্গকঃ| বৃজিক:। রূঢ়াদিতিকিমূ। পঞ্চাল। বিপ্রাঃ 

সেবা অন্য পাঞ্চালঃ। ৰ 

ফিকঃ পণ্যং কিশরাদেস্ত্বরণিৎ ব| শলালুনঃ। 

গ্রস্ত ফিকঃ ভ্তাৎ পথ্যমস্তেতার্থে। কিশরাদেস্ত ধিক: শলালুনঃ 

ধিকোঁব!। অপুপাঃ গণ্যমন্ত' আপুগিকঃ। সৌদকিকঃ। লাবণিকঃ। কিশরা- 

দেস্ত। কিশরিকঃ। স্্রিয়াং কিশরিকী। নর।দিকঃ। শলানু পণামন্ত শলাঁদুকঃ 

শালালুকঃ। ইকস্ত কঃ। কিশরাদঃ সুগন্ধি বিশেষাঃ। 

কিশর। নরদ। নলদ'। মুমঙ্গল। তগর। খগৃগুলু। উশীর। হরিত্রা 

হরিদ্রায়ণী। কিশরাদি;। 

পিরম্ মডড,ক-বর্বরাত্যাস্থ ফোবা। & 



২৫৪ বৃহুম্মপ্ধাবোধব্যাকরণমৃ । 

রাস্তাৎ ফিকঃ স্তাৎ শি্পমন্তেত্যর্ধে ুমড্ড ক-_বর্বরাত্যান্ত ফোবা। শিল্প 
কৌশশম্। মৃদগ্ষে| মৃদক্কধাদনং শিল্পমন্ত মার্চ[ক্গিকঃ (১) পাণবিকঃ। বৈণিকঃ। 
মাড্ডকঃ। মাড্ড কিকঃ। ঝার্কারঃ। বার্বরিকঃ| 

প্রহরণং শক্তি-যষ্িভ্যান্ত্ ফীকঃ। 
গ্রান্তাৎ ফিকঃ স্যাৎ, প্রহরণমস্যে্যর্থে। শক্তিয্টিত্যান্ত ফীকঃ। অসিঃ 

গ্রহরণমনা আসিকঃ। প্রামিক:। চাক্রিকঃ। ধানুষঃ| উসস্তাদিকসা কঃ। 

শাক্তীক। য|ীকঃ। 

শ্রীলং ছত্র-চুবাদিভ্যান্ত ণ-ষৌ। » 
প্রস্তাৎঞ্চিকঃ স্যাৎ শীলমস্যেত্যর্থে। ছত্রা্দি-চুরাদিভ্যান্ত ক্রমা্র ফৌ 

স্যাতাম্। অপৃপো অপৃপভক্ষণং শীলমস্য আপুপিকঃ। শাঙ্কুলিকঃ। সৌদ- 
কিকঃ। গুরোর্দোষাণামা বরণং ছত্রং তচ্ছীলমস্চ্ছারঃ | চুর! শীগমসা চৌরঃ। 
তাপস; । স্তরিয়াং চৌরী। তাপসী। 

ছত্র। বুতুক্ষা। শিক্ষা । গ্ররোহ। তিতিক্ষা। উপস্থান। কৃষি। কর্ধন্। 

বিশ্বধা। সত্য। অনৃত। শিবিক]। বিশ্রিথা। তক্ষ। পুরোড|। বিক্ষা। চুক্ষ। 

সন্ত্রা। গিপূর্বব আবন্তঃ স্থাশৰো প্যত্রপঠাতে । ছত্রাদিঃ। 
চুরা। তপস্। চুরাদিঃ। 

কর্ম বৃত্তমধ্যয়নে বহ্বচপূর্বাত্তবিকঃ | * 

প্রান্তাৎ ফিকঃ স্যাৎ কর্ম বৃত্তমধায়নেহসোত্যার্থে। বহবচ্পূ্বদাত্ত, ইকঃ। 

একমন্তৎকণ্ম্ম বৃন্তমধযনেইদ্য এীকান্তিকঃ | দৈয়ন্তিকঃ। রৈয়ন্তিকঃ | একমন্যাদি- 

ত্যাদি বিগ্রহে ভার্থে গসস্ততঃ ফিকঃ। যস্যাধায়নে নিষুকস্য পরীক্ষাকালেপ 

ঠত, একমেব স্থলিতমপপাঠরপন্তজ্জাতং স এঁকান্তিকঃ | এবং যস্য দ্বে স্থলিতে 

জাতে ত্রীণিবা স্বলিতানি জাতানি। বহ্বচ পূর্বান্ত, দ্বাদশ অন্ানি কর্ধাণি 
বৃন্তান্তি অধ্য়নেহনা দ্বাদশান্যিকঃ। ভ্রয়োশান্যিক:। চতুর্দশান্যিকঃ দ্বাদশা- 
দয়োহপপাঠা যস্য জাতা ইত্যর্থঃ। 

নান্তান্তি-দিষ্টান্মতিঃ |» | 

্রযন্তেভ্য এভ্যঃ ফিক: স্যান্মতিরস্যেন্তার্থে। পরলোকো নাস্তীতি মতিরস্য 

১। লক্ষণয়। মৃদঙ্গাদিবাদনপরেভ্যএব মৃদঙ্গাদিশষেভাঃ প্রত্যয়: স্যান্ন . মুখোঙ্যইতি 

বোধ্যম্| 
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. নাস্তি?ঃ। সোইস্তীতি মতিরস্য আন্তিচঃ। দিষ্টমিতি মতিরসা দৈর্রিকঃ। 

আস্ত-নাস্তিশন্ো তাদান্থগ্রতিন্বপরক্ষী পে পরলোক ইতিত্বভিধান 

শক্তি স্বভাবাৎ। 

পরিমাণম্।৮ 

রযস্তাদরহত্যাদিত্বার্যযাবিহিতং ত্যাঃ স্থাঃ পরিমাণমক্যেত্যর্থ | গ্রস্থঃ 

পরিমাণমস্য প্রাস্থিকঃ। দ্রৌণিকঃ।  বষ্টি্ীিতপরিমাণমদা যাষ্টিকঃ। 

বর্ষশতিকঃ। দ্বিসাপুতিকঃ শহাঃ শতিকঃ। পঞ্চকঃ। বহুকঃ। গণকঃ। 

কতিকঃ। যাবখকঃ। যাবধতিকঃ| বিংশতিক:। কংগিকঃ। আর্ধিকঃ। 

কার্যাপণিকঃ| প্রতিকঃ। শোর্পঃ। শোর্পিকঃ। অধার্শূর্পঃ। অবাদ্ধিশোর্পঠ। 

সাহস্রঃ। অধার্ধন্হস্্ম। অপাদ্ধপাহত্রম। অধ্যদ্রগারীকঃ |এবিংশঠিকীনঃ। 

অধার্ধপণ্যঃ | দ্বৈশাশাম্। নৈশাণঃ। িনিকূম্। দিন্িধিকম্। খাণীক2। 

সঙ্থযায়াঃ সংজ্ঞা-সথরাধ্যরন-সজ্বেযু।৯৫ | 

গ্র্যন্তাৎ সঙ্াঁবাচিনো অর্ত্যাদিবিহিতাস্তাঃ সাঃ পরিমাগমসো তারে 

সংজ্ঞাদিযু বাচোষু। সংজ্ঞায়াঃ স্বার্থে। পঞ্চ পরিমাণমেষাং পঞ্চকাঃ শকুনয়ঃ। 

সবত্রে। অষ্টাবধ্যায়াঃ পবিমাণমস্য অষ্টকম্ পাণিপীয়সুত্রমূ। ত্বধাঘনে। পঞ্চ" 

পরিমাণমধা পঞ্চকোহবীতঃ। অধ্যয়নস্য পঞ্চপবিমাণত্বং পঞ্চবারকৃত্ত্বম্। 

সজ্ঘে। পঞ্চ পবিমাণমন্ত পঞ্চকঃ সঙ্বঃ। সজ্বঃ গ্রাণিসমূহঃ | 

স্তোমে ডে বাতু পঞ্চ-দশভ্যাং ডদর্গে । ৮ 

প্রান্তাৎ মঙ্ঘযাবাচিনো ডঃ স্তাৎ পরিমাণমসেনার্থে স্তোমে বাচ্যে। পঞ্চ” 

দশভ্যান্ত ডং বা স্যাদৃর্গে বাচে । দোমযাগেষু ছন্দে গৈ: ক্রিয়মাণ| পৃঠাদিসং- 

জিক। স্ততিঃ স্তোমঃ | পঞ্চদশ মন্তরাঃ পরিমাণমসা পঞ্চরশঃ স্তোমঃ | এক বিংশঃ 

স্তোমঃ। পঞ্চ $পরিমাণমস্য পঞ্চ বর্গঃ। দশৎ বরঃ। পক্ষে পঞ্চক১। 

দশকঃ। পু 

বিংশতি-ত্রিণচ্চত্বারিংশৎ-পঞ্চাশংবষি-মপূ তাবীতি-নবতিশ হম্ :% 

* এতে পরিমাণমস্যেত্যর্থে নিপা ত্যন্তে। “ছে দশতৌ পরিমাণমগ্য বিংশতিঃ। 

ত্রয়ে দশতঃ পরিমাণ্মমা ভ্রিংশৎ। এবং চত্বারোদশত | পঞ্চ দখতঃ | ষড়দশঙঃ 

সধ দশতঃ | অঙঠৌ দশতঃ | নব দশতঃ। দশ দশতঃ | ইতিবাক্যস্। ততরবিং- 

শতিশক: শতিত্যান্ঃ। জিংশচ্ত্বারিংশৎণঞচাপচ্ছন্াঃ শ্দিতি ত্যান্তঃ! ফি 



২৫৬ বৃহম্মুপ্ধবেধব্যাকরণয্। 

সবপ্তত্যপীতি নবতিশবান্তিত্যান্তাঃ। শতশবৰস্তত্যান্ত:। দ্বিদশদাদীনাং প্রক' . 

তীনাং ক্রমাৎ বিন্, জিন্, চত্বারিন্। পঞ্চ, সপ্ত, অণী, নব, শ ইত্যেতানি 

রূপাণি নিপাত্যানি। প্রদর্শন[্রমিণং যদদিহ লক্ষণেনানুপপন্নং তত্সর্ধবং নিপা- 

তনাৎ সিদ্ধমিতি। (১) 

ত্রিংশচ্চত্বারিশত্ত্যাং ডদ্ ব্রাঙ্মণে নায়ি। % 

প্রান্তাভ্যামাভ্যাং ডণ্ স্যাৎ পরিমাণমগোতার্থে ব্রাঙ্গণে বাঁচ্যে সংজ্ঞায়াম্। 

ডণাবিতৌ | ভরিংশদধ্যায়াঃ পরিমাণমেষাং । ত্রিংপানি। চত্বারিংশানি। 

্রাঙ্মণানি। 

'পঞ্চত ভ্ভিডিচ্চ |» 

গরযন্তাৎ পঞ্চচ্ছবাৎ তিঃ স্যাৎ পরিমাণমম্যেত্যর্থে। স্চডিং। পঞ্চৎ 

পরিমাণমস্য পডিজঃ ছনা)। টিলোপেকউ,। 

সময়াৎ প্রাপ্ত: 1১৫ : 
গ্রান্তাৎ সময়শবাৎ অর্তাদিত্বাৎ ফিকঃ দ্যাৎ প্রাপ্থেহসোত্যথে। 

সময়ঃ গ্রাপ্তোহমা সাময়িকং কার্যষ্। 

কালাদ্যঃ |, 

গ্রাস্থাৎ কালশবাৎ ধঃ স্থাৎ প্রাপ্তোহস্েতাদে॥ কালঃ গ্রার্থোহস্তা 

কাল্যং শীতমূ। 

পধত্বাদেঃ $ঃ| % 

প্রত্তাদৃত্বাদেঃ ফঃ স্যাং প্রাপ্তোহস্োভ্যথে। ধচু: প্রাধো২ন্া আর্বং 

পুশ্পম্। উপবস্ত! প্রাপ্তোহন্য গপবস্ত্রমূ। 

খতু। উপবন্থূ। গ্রাশিতৃ। খাত্বাদি:। 

গ্রযেজনম্। % ৃ 

* প্রান্তাদহত্যাদিত্বাৎ ফিকঃ স্যাৎ গ্রযোজন মস্যেত্থে। ইন্ত্রমহঃ গ্রয়ো- 

জনমসা এন্দ্রমহিকম্। « 
একাগরাচ্চৌরে। ৮ 

১। বিংশত্যাদয; শন্বাঃ বধ! কথাফিঘাৎপাদিতাঃ। তত্র প্রন্ৃতিপ্রতায়ার্ধে না্ি 
নিবেশঃ। তন্মাং লিঙ্কবচনবত গুপবাচকতং গুণিবাচকত্বঞযাং স্বাতাবিকমিতি দু্ব্যদ। 
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গর্ন্তাদেকাগারাৎ ফিকঃ স্যাৎ প্রয়োজনমক্ত্যর্থে চৌরে বা]চ্য। 

একাগারং গ্রয়োজনমম্য ইকাগারিকশ্টৌরঃ। চৌর ইতি কিম। একাগারং 
গ্রযোজনমস্য ভিক্ষোরিত্যন্র মাতৃং। 

বিশাখাষাঢাভুয।ং ফে। মন্থ-দণ্য়োঃ|4 

্র্যপ্তাত্যামাজ্যাং ফঃ স্যাৎ প্রয়োজন্মস্যেত্যর্থে ত্রমাৎ মন্থ-দওয়ে 

বাচ্যয়োঃ। বিশাথ। গ্রয়োজনমস্য বৈণাথো মন্থঃ। আষাটো। দওঃ। 

চুড়া-নবগান্থ গ্রবগনাবিভাঃ ফাদে লুকৃতু স্বত্তিবাচনানেঃ | & 

গ্যন্তচ্চড়াদে। স্বথদে যেহন্ুগ্রবচনাদেরীরঃ ম্যাৎ গ্রযোজন 

মন্যেত্যর্থে। স্বপ্তিাচনাদেস্ত্র লুক। চূড়। প্রয়োজনমস্য চোড়ম্। শ্রাদ্ধম্ 

চূড়াদিরাকৃতিগণ; | * 

্বর্ণঃ গ্রয়োজনমস্য স্বগ্যম। বণস্যম॥ অন্ুপ্রথনং গ্রবোগনমস্য অন্ধ 

প্রবচনীয়মূ। ছনঃমঘাপনারম্। গৃহপ্রবেশনীয়ম্।  প্রপাপুরণীযম্। অশ্ব 

প্রপদনীরম্। প্রামাদারোহণীরম্। স্বস্তিবাচনং প্রয়োজনসন্য স্বস্তিবাচনমূ। 

পুণ্যাহবাচনম্। এ: 

্র্গ। বশন্। আযুদ্। কাম। ধন। ধশ্ম। আর্দাদিঃ। 

অনুপ্রবচন। উ্থাপন। দীর্ঘনীবিত। গ্রবেণন। অনুপ্রবেখন। উপস্থাপন । 

সংবেশন। অনুবেশন। অনুব্চন। অনুবাদন। অনুবাপণ। আতরণ। 

আরম্তণ। আরোহণ। প্ররোহণ। অন্বারোহণ। স্বস্তিবাচন। পুণ্যাহবাটন। 

খদ্ধিবাচন। শাপ্তিবাচন। অনুপ্রবচনাদিঃ | অত্র সপূর্বব1 অনান্তা আপি, 

বিশি, পূরি, পনি, রুহি ধবোগি। পঠিতাঃ | (১) 

গ্রকৃষ্টঃ কালাৎ ফিকঃ। * 

্রন্তাৎ কালণন্যাৎ ফিক; স্যাৎ গ্রন্ষ্টোহস্তেত্যথে। কালঃ প্রকৃষ্ঠো- 

ইস্য কালিকং বৈরম্। 

স্তাদীয়োহশ্মিংশ্চ পরিথায়ান্ত খের) । 

্রাস্তাদীয়ঃ স্যাৎ স্যাদদ্যেতার্থে সাঁদশ্রিনলিত্যর্থেচ। পরিখায়াস্ত ফেয়ঃ। 

তিটিরিটিটিিটি এ 

১। সপুর্ববদাইতি | সপুর্বদাঃ পুর্বপদনহিতাঃ। অনান্তা অনপ্রত্তায়ান্তাঃ। আপ্যাদয় 

আঁপধাতু বিশধাতু পূরধাতু পদধাতু রহধাঁতবঃ। তধাচ চ্ছন্দঃসমাগন গৃহপ্রবেশন 

প্রপাপুরণ অশ্বপ্রপদন প্রানাদারোহণদয়; শব্দ! লন্ধঃ। 

৩৩ 



২৫৮ হমু্ধবোধব্যাকরণযূ। 
প্রাকারঃ স্যাদানাং প্রাকারীয়াঃ ইষ্টকাঃ। প্রাপাদীয়ং দারু। প্রাকারঃ ' 

স্যাদশ্মিন্ প্রাকারীয়ো দেশঃ। প্রাসাদীয়া ভূমিঃ। পারিখেয়ী ভূমিঃ। 
স্যাদিতি সম্ভাবনে খী। (১) 

উ-গবাদিভ্যো হিতবৎ।৯ | 
প্রস্তাছুবর্ণান্তাদ, গবাদেশ্চ ছিতার্থে যেত্যা উক্তা স্তেন্থ্যঃ স্যাদস্েত্যর্থে 

স্াদস্সিনিত্য্েচ। ধেনুঃ দ্যাদস্যান্মিন্ বা ধেনব্যম্। গব্যম্। অপুপাম্। 
নাভ্যং কাষ্ঠমিত্যাদি। 

নায়ি পৌর্ণমাস্যান্মিন্।১ 
্রাস্তাঘেত্তযাদিত্বাৎ ফঃ স্যাৎ পৌমাস্যন্সিন্লিত্যর্থে সং্ঞায়াম। পৌষী 

পৌর্ণমাস্যম্মিন্ মাসে পৌযোমাসঃ। এবং পৌযোহর্ধমাসঃ সংবতনরশ্চ। 
এবং মাঘাদিঃ | চান্ত্রমধ্সাদিষেবাভিধানাৎ। পৌষী পৌর্ণমাস্যন্মিন দশরাত্রে 

সাবনাদিমাসেবা ইত্যাদৌ নস্যাৎ। 

ফিকোহশ্বথাগ্রহায়ণীভ্যাং বাতু চৈত্রী-শ্রবগা-কার্তিকী -ফান্তনীভ্যঃ | 
প্রান্তাত্যামাভ্যাম্ পৌর্ণমাম্যাং বর্তমানাভ্যাং ঝিকঃ স্যাৎ পৌরণমাস্যস্মি 

নলিত্যর্থে সংজ্ঞায়াম্। চৈত্র্যাদেস্তবা। অশ্বথ শব্দোহশ্বিনীপর্য্যায়ঃ। শ্রবণা- 

শ্বথাভ্যাং নাকঈ(তি লুপ, লুকি প্রক্ৃতিবন্লিঙ্গবচনে। অশ্বথঃ পোর্ণমাস্যম্মিন্ 

আশ্বথিকো। মাসঃ। আগ্রহায়ণিকো মাসঃ। চেত্রাদেস্ত্। চৈত্রিকঃ চৈত্রঃ। 

শ্রাবণিকঃ শ্রাবণঃ। কাঙ্িকিকঃ কান্তিকঃ। ফালন্ুনিকঃ ফাল্তুনঃ মাসঃ। 
পদাঁং দৃশ্যম্।» 

্রন্তাৎ পদাৎ খিকঃ স্যাৎ দৃশ্যমশ্মনিত্যর্থে। পদং পদচিহমস্মিন 
দৃশ্য; পদ্যঃ কর্দিমঃ | পদ্যাঃ পাংশবঃ। (২) 

গ্রহরণং ৭: ত্রীড়ায়াম্। ১ র 

* প্র্যন্তাগঃ স্যাৎ গ্রহরণমস্যামিত্যর্থে ক্রীড়ায়াং বাচ্যায়াম্। দঃ গ্রহরণ- 

মস্যাং ক্রী্ায়াং দাণ্ডা। মৌষ্টা ক্রীড়া! । ক্রীড়ায়ামিতি কিম্। খড়ীঃ 
প্রহরণমস্যাং সেনায়াম্। | 

১। সন্তাবনঞ্চেহইষ্টকানাং বহুত্বাৎ দেশস্য গুণবিশেষাৎ লৌকিকমেব গ্রাহাম্। তেন 

প্রাসাদোহদ্য দেবদত্তস্য স্যাদিত্যাদৌ ন স্যাৎ। 

২। দৃশ্যমিতিশক্যার্থ প্রতা।য়াৎ কর্দমাদেরবস্থোচ্যতে। নাতিপ্রবোনাতিশুক্ষ ইতি । 



তদ্ধিতপাদে স্বার্থিকাদ্যাঃ। ২৫৯ 

ভাবঘণ্রে! বর্ততে স্ত্িয়াম্। % 

প্রা্তাস্তাবঘএন্তাধ: স্যাদর্ততেংদ্যামিত্যর্থে স্ত্রীলিক্গে বাঁচযে। শোন 
পাতে। বর্ততেহস্যাং শ্যৈনম্পাতা মৃগয়। তিলগাতো বর্ততেহস্যাং তৈলম্পাত। 

শ্বধা (১)। দীশুপাঁত৷ তিথিঃ। মৌধলগাত] তূমিঃ 
ূর্ণমানাৎ ঝঃ1 ১ 
্রাস্তাৎ পূর্ণমাসশবাৎ »ঃ স্যাৎ বর্ততেদ্যামিতার্থে স্ত্রীলি্ষে বাচো। 

পূর্ণমাসো৷ বর্তৃতেহস্তাং পৌ্নমামী ,তিথিঃ। পূর্ণমাঃ পূর্ণচন্্র স্তসোয়ং ডিবি 
রিতি বুাৎপত্যন্তরম্। 

কালাৎ ফিকো! ব্রঙ্গচর্যযম্য 1৮ (২) 

কালবাচিনঃ ফিক স্যাৎ ব্হ্মচর্যযমস্যেত্যর্থে। মাসং ব্যাগ্য বরহ্মচ্যযমস্য 
মাদিকো ব্দ্ধচারী। আর্ছমাসিকঃ। সাংবৎসরিকঃ। ২ 

অপরা ব্যাথ্য|। প্রাযন্তাৎ কালবাচিনঃ ফিকঃ স্যাদস্যেত্যর্থে। ঙ্গচর্ধয- 

ফেদ্বাচ্যম্। মাসোহস্ত ব্চর্যযন্ত মাসিকং বরহ্মচধ্যম। পূর্বন্র ব্রহ্মচারী বাচ্যঃ 
পরত্র বরহ্মচধ্যম। উভয়মপি প্রমাণমুভয়থা স্ত্রগ্রণয়নাৎ। 

একদ্িক্।১ পু | ূ 

একদিগিত্যর্থে ভবাদিত্বাৎ যখাবিহিতং ত্যাঃ স্থ্যুঃ। সুদীয়। অদ্রিণা 

একদিক সৌদামনী। হৈমবতী। ত্রৈককুদী। পৈলুমূলী। 
তন্। + 

একদ্রিগিত্যর্ে তম্ চ ম্যাৎ। স্ুুদামতঃ| হিমবত্বঃ| 

যশ্চোরসঃ। + 

উরঃ শব্দাৎ তদ্.বৌ স্যাতামেকদিগিত্যর্থে। উরদা একদিক উবস্তঃ। 

উরস্যঃ। 

নৌ-বয়ো-বিষ-তুলা-ধর্মাৎ ন্তর্য-তূল্য-বধ্য-মপ্রাগ্যে ৮ 
এতো যঃ স্যাৎ ক্রমাদেতেঘর্থেযু। নাবা তার্ধ্য] ন্যব্যা নদী । বয়স তুল্যঃ 

কস্যঃ সখ| | বিষেণ বধ্যঃ বিষ্যঃ। তুলয়! সমঃ তুল্য; । ধর্মে প্রাপ্যম্ ধর্ণ্যম্। 

হল-সীতাভ্যাং কষ্ট মঙ্গতয়োঃ। ৯ 
৯০ স্পা

 
্ অস্ 

১। শ্যেনতিল শবধয়োঃ পাঁতশবে পরে ৭ প্রত্যয় বিষয়ে মন, মনীষাদিত্বাং। 

২। অস্যেতি গ্রহ্ণমন্বৃত্িনিবৃত্তার্থম্। 

শী 



২৬০ বৃহন্ুগ্ধবোধব্যাকরণম্। 

হল-দীতাভ্যাং ষঃ স্যাৎ ক্রমাৎ কষ্ট সঙ্গওয়ে রর্থয়োঃ | হলেন কৃষ্টং হলাম্। 

সীতয়া সঙগতং পীত্যং ক্ষেত্রমূ। তদন্তদ্যাপ্যভিধানাৎ। ছ্িহ্ল্যম্। দ্বিসীত্যম্। 

মত-জনাভ্যাং সাধনজন্লয়োঃ | ৮ 

আভ্যাং যঃ সাত ক্রমাৎ সাধন-জল্লয়ে। রর্থয়োঃ | মতং জ্ঞানং তন্ত সাধনং 

মত্যম্। জনন্ত জল্নো জন্তঃ। 
মূলা সমানাম্যয়োঃ | * 

মৃূলশব্দাৎ যঃ স্তাৎ সমে আনাম্যে চার্থে। মুলেন সমঃ মূলাঃ। গটঃ। 
উপাদানেন সমানফল ইত্যর্থ:। মুলেন আনাম্যম্ মূল্যম্। (১) 

কে মুখ্য এষাম্। * * 

লেঃ কঃ স্যানুধ্য এষামিত্যর্গে। ত্বং মুখ্য এষাং ত্বক1ঃ। মৎকাঃ। 

দেবদত্তকাঃ। £ 

প্রায়েণায়মন্সিন্নায়ি ুনৌতু কুন্মাষ-কট কাভ্যাম্। ৮ 

লেঃ কঃ স্যাৎ প্রায়েণান্নমন্সিন্লিত্যর্ঘে সংজ্ঞায়াম.। কুন্ম-কটকাভ্যান্ত 

ক্রমাৎ টু ইন্নিত্েতে স্তাতাম। গুডাপুগাঃ প্রাযেণান্নমস্তাং গুডাপুপিকা। 
তিলাপুপিক! পোর্ণামাদী। কুম্মাধাঃ গ্রায়েণান্লমন্তাং কৌন্মাধী। বটকিনী 
পৌর্ণমাসী। 

, সন্তাৎ পরিজাতে। 

সম্তশবাৎ কঃ স্তাৎ পররজাতে অর্থে। সন্তশকোগুণবাচী। সম্তেন 

খুণেন পরিজাতঃ সম্তকঃ শালিঃ | সম্ভকঃ সাধুঃ। সন্তকোমণিঃ। যো গুণে 

সন্বদ্ধো জায়তে যগ্য কিঞ্চিদপি বৈগুণ্যং নাস্তি মইতার্থ:। 

শাদ্ধারিণি। ৮ 

'শশবাৎ কঃ স্যাৎ হারিণীত্যর্থে। অংশং হারী অংশকোদায়াদঃ। (২) 

, অনোঃ কমিতর্য্যতেন্ত বা ঘরশ্চ।১৫ | 

অনুশব্াৎ কঃ স্যাৎ কমিতর্যা্থে।॥ অভেম্ত কে ধোবা।' অন্ুকাময়তে 
অন্থুকঃ। অভিকাঁময়তে অভীকঃ অভিকঃ।. | 

০ 

১। আনামামিতি অভিভবনীয়মিত্যর্থঃ। পটাদীনামুৎপত্তিকারণং মূলং তেন 

যদভিভূয়তে আত্মনঃ শেষীক্রিয়তে আত্মায়নতীক্রিযতইতি যাবৎ তন্বস্ত মূলাম্। 

২। হারীতি ভব্যার্ধেণিন্। অত: কর্ম্মীণি নষঠী। 
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তত্্াদরিরাঁপহতে ।% 

তন্থাৎ কঃ স্যাদচিরাপহৃতে অর্থে । তন্ত্রাদচিরাপহত' তন্ত্রকম নবাস্বরম | 
শীঘ্ব-চিরার্থাভ্যামু্শীতাভাং কারিণি। » | ও 
শীপ্ার্থ-চিরাথয়ে বর্তমানাভ্যামুষ-শীতশব্বাভ্যাং কঃ স্যাৎ কা নীত্যর্থে। 

উষ্ণং শীঘ্বং কারী উষ্ণকঃ। শ্রীতং চিরেণ কারী শ্বীতকঃ। 

ব্রাহ্ষণকোষ্জিকে ৮ 

্রাঙ্মণকোফিকশবৌ। কান্তৌ নিগাত্যেতে। নিপাতোহর্থবপেষে। 
আমুধজীবিত্াঙ্গণাধুষিতে| দেশ: ব্রাহ্মণকঃ। অরায়া যবাগূ রুষ্িকা। 

অধ্যারূটাদধিশ্চ।+ 

অধ্যারূঢ় শবাৎ কঃ স্যাৎ তন্বিন্নধিরাদেশশ্চ। যদ! ঘে তত স্তদা অধ্যারূটো 

দ্রোণঃ থারীমিত্যর্থে অধিকে দ্রোণ: খার্ধযামূ। যদ] ঢে কত স্তদা অধ্যারা 
দ্রোণেন খারীতি অধিক! ফ্রোণেন থারী। (১). “, 

পার্দন্িচ্ছতি ফিকন্তয়ঃশূল-দণ্ডাজিনাভ্যাং | 

পার্খাৎ ক: স্যাদস্বিচ্ছতীত্যর্থে। অয়ঃশূল-দগ্ডাজিনাত্যান্ত ফিকঃ | অনুজু- 
পায়ঃ পার্বম। পার্থেন ধনমন্বিচ্ছতি পার্শকোধূর্ঃ। * তীক্ষ উপায়ো অয়:- 

শূলমূ। তেনাথণনবিচ্ছতি আয়ঃশুলিকঃ সাহসিকঃ। দস্তে। দণ্ডাজিনং 
তেনার্থানন্বিচ্ছতি দাগাঁলিনিকঃ দান্তিকঃ। 

উন্মনস্যদ্রঃ | 

উন্মনত্তর্থে বর্তমানাছুদঃ স্বার্থে কঃ স্তাৎ। উৎক£ উন্মনাঃ। 

শৃঙ্খলাঘঘন্ধনমস্ায করতে । * 

শৃঙ্খলশব্বাৎ কঃহ্যাৎ বন্ধনমন্তেত্যর্থে করভে ঠবাচো। শৃঙ্খলং বন্ধনমস্য 

শৃঙ্খলকঃ করভ2। 

ধন-হিরণ্যাৎ কামে ।% 

১। অধিকো দ্রোণ ইভি। বদাপি অধিকপদার্থাধ্যারোহণকর্ধত্বেন থারীশবস্য 

দ্বিতীয়ান্তত্বং সম্তবতি তথাপি অধিকশব্যোগে পঞ্চমীসপ্তম্যোবিধানাঙ অনুস্তকর্মণি সপ্তমী 

নির্দিষ্টা। এবং থার্যাইতি পঞচম্যন্তত|পি ভবিতুমূর্হতি। অধিক। দ্বোগেন খারীতাত্রতু কর্মণ 

উতক্তত্বাৎ প্রথমৈব | 



২৬২ বৃহম্ুপ্ধাবোধব্যাকরণযু। 

আভ্যাং কঃ স্তাদভিলাষে অর্থে । ধনে কাঁমো ধনকঃ দেবাততস্ত। হিরণ্যে 
কামে! হিরণ্যকঃ দেবদত্ন্ত। 

্বাঙ্গাৎ প্রসিতে ফিকস্তূদরাদু[দযুনে |» 

্াঙ্নবাচিভাঃ কঃ স্তাৎ গ্রদিতে অথে'। উদরশবাত্ত, ষ্িকঃ স্তাদাদ্যুনে 

বাচ্যে। কেশেষু গ্রসিতঃ কেশকঃ। কেশরচনা তৎপর ইভাথ?। দো, 
কঃ | উদরে প্রসিতঃ ওদরিকঃ আদ্যুনঃ। বঃ হুধয়াত্যন্তং পীড্যতে সইত্যথ। 

কালাদ্রোগনায়ি ।% 

কালবাচকাঁৎ কঃ শ্তাপ্রোগসংজ্ঞায়াম। দ্বিতীয়কো! জবঃ। চতুর্থকো! 

জরঃ। দ্বিতীয়াদিদিনোৎপন্নো জর টা [নি 

ফল-হেতু অস্ত। , 
লেঃ কঃ স্তাৎ ফলং ঃহতুর্বা অস্তেত্যথে রোগনায়ি। শ্ীতং কার্যমস্ত 

শতকে! জরঃ। উষ্ণকো জরঃ। বিষপুষ্গং হেতুরস্ত বিষপুষ্পকো অরঃ 

কাশপুষ্পকঃ।। 

হস্বাল্-কুতসিতাজ্ঞাতাবক্ষেপণেষু ১ 
রোগিনায়ীতি, নিবৃত্তমূ। এঘরেযু বর্তমানাল্লেঃ কঃ স্তাৎ। হৃত্বোবৃক্ষঃ 

বৃক্ষকঃ। অন্নংতৈলং তৈলকম্। কুৎমিতে। অশ্বঃ অশ্বকঃ। কন্তায়সশ্বঃ 

অশ্বকঃ। অবক্ষিপ্যতে যেন তদবক্ষেপণম্। পরস্ত কুৎসাথং যছুগাদীয়তে। 

ব্যাকরণকেন ত্বংগর্বিতঃ। যাজ্ভিককেন ত্বং গর্বিত: । 

কপ।য়াম্। * 

লেঃ কঃ স্তাৎ কৃপায়াম্। পুত্রকঃ। বুভূক্ষিতক£। জরিতকঃ। 

তদযুক্তান্গীতৌ ।১৫ 

কপাধুক্তান্নেঃ কঃ স্তাৎ নীতো গম্যমানায়াম্। হস্ত তে গুড়কাঃ। কৃপয়! 

দানেনাশ্বাসয়তীতি দানরূপা নীতি গঁম্যতে। পুর্বেণ গ্রত্যাসন্নানুকম্পামত্বন্ধা- 

ধনুকম্প্যমানাদেব ত্যঃ। অনেন তু ব্যবহিতাদ্রপি যথা স্তাদিতিবচনম্। 

ইলেয়ৌচ জাতেনৃ্নায়ঃ1৯ 
অনুষ্যনামধেয়জ্াতিশব[ৎ ক, ইল, ইয, ইত সুযুঃ কৃগায়াং নীতোঁ 

গম্যমানায়াম। ব্যাপ্রনামা। কশ্চিং পুরুষঃ মোইনুকম্পিতঃ ব্যান্রকঃ। 

ব্যাস্্রিলঃ। ব্যান্রিয়। 



তদ্ধিতপাদে স্বার্থিকাদ্যাঃ। ২৬৩ 

অজিনান্তাল্লোপশ্চাজিনস্ | ৮ | 
অজিনান্তান্মনুষানায় স্তে ত্যাঃ স্থ্যঃ কৃপয়াং নীতৌচ গম্যমানায়াম। তেষু 

চাজিনস্ত লোপঃ। ব্যাপ্রাজিননামা কশ্চিং। সৌন্ুকম্পিতঃ ব্যাগ্বকঃ। ব্যাদ্রিলঃ। 
ব্যাদ্বিয়ঃ। অন্রকম্পিতঃ কৃষ্ণাজিনঃ কৃষ্ণকঃ। কৃষ্ণিলঃ। কৃষ্িয়ত। 

বহ্বচ ইক শ্চোকত্তিলো৷ লশ্চ । ৮ 

বহবচো মনুষানায়ঃ ক, ইল, ইয়, ইক, ইত্যেতে স্থ্যঃ কৃগায়াং লীতৌচ 
গমামানায়াম্। উগস্তাত্ত, ইলশ্ত লাদেশশ্চ। 

লোপোহচো দ্বিতীয়াদৃদ্ধং দ্বিতীকৈচম্চাধামাদ্যাদে স্তৃতীয়াচস্চতুরাদ্যচি 

ত্বাদ্যাদে তৃর্য্যাদেকচিত্বাদ্যাদদচি।*« . 

বহুবচো মন্ুষ্যনামঃ কুপায়ং নীতৌচ গমামামায়াং দ্বিতীয়াচঃ পরভাগন্ত 

লোপঃ। দ্বিতীয়াচ এচ্রূপত্বে তন্তাপি। অর্ধামপুর্বাদীনাং তৃতীয়াচঃ 
পরভাগস্ লোগঃ। পুর্বাদে চতুরাদ্যচিতু চতুর্থাচঃ পরভাগম্য জোপঃ। 
পূর্বদে একাচিতু পৃর্বদাৎ পরভাগন্ত লোপঃ স্যাদচিপরে । | 

অধ্যমন্। শেবল। স্ুপরি। বিশাল। বরুণ। এভৎ ূর্বকাঃ অর্ধ্যমা- 

দ্যাদয়ঃ। ৃ 

বাদে দর্তাচি কেহত্যেচ দ্য়োঃ | 

বহ্রচো মনুষ্য নায়ঃ কৃপায়াঃং নীতৌচ গম্যমামায়াং পূর্বদম্য লোপ! 
বাস্যাদচি পরে । কে পরে দ্বয়োর্ঘয়ো লৌপঃ। ত্যপরত্বাভাবেপি ছয়োর্দয়োঃ। 

দেবদত্বোহনুকম্পিতঃ দ্রেবদত্তকঃ| দেবিলঃ। দেবিয়ঃ। দেবিকঃ। 

পূর্বদলোপপক্ষে দত্তিনঃ। দত্তিমঃ | দত্তিকঃ। শোভনকর্মমাইন্থকম্পিতঃ 

শোভনকর্্রকঃ। শোভিলঃ। শোভিয়ঃ। শোতিকঃ। পূর্বদলোপে। 

কর্মিলঃ। কর্শিয়ঃ। কর্ণিকঃ। উকস্ত। বাযুদত্তকঃ। বাযুলঃ। বায়বিয়ঃ। 

বামুকঃ | পিতৃদত্তকঃ | পিতৃলঃ। পিত্রিয়ঃ। পিতৃকঃ। ইকমস্যকঃ। পূর্ববদ- 

লোপে। দত্তিল ইত্যাদি; দ্বিতীয়া এ চ্ত্বে। কুবেরদত্তকঃ। কুবিলঃ। 

কুবিয়ঃ। কুবিকঃ। কহোড়কঃ।' কহিলঃ। কহিয়ঃ। কহিকঃ। অধ্যমা- 
দ্যাদেঃ । অর্ধযমদত্তকঃ| অর্ধযমিলঃ। অর্ধামিয়ঃ | অর্ধ্যমিক | শেবলদত্তকঃ। 

শেবলিল: | শেবলিয়ঃ ৷ শেবলিকঃ। পূর্বরদে চতুরাদ্যচিতু। বৃহস্পতিদত্তকঃ। 

বৃহস্পতিলঃ | বৃহম্পতিঘঃ। বৃহস্পতিকঃ। মধুহ্দনদত্তকঃ। মধুহদিকঃ। 



২৬৪ বৃহনুগ্ধবোধব্যাকরণমূ ! 

মধুস্দিয়: | মধুহদিকঃ। একাচিতু। বাগাশীর্তকঃ| বাচিঃ। বাচিয়ঃ। 

বাচিকঃ। ড়কুলিদত্তকঃ ষড়িল:। ষাড়িয়ঃ। ষড়িকঃ। পৃর্বং দঘিতি বক্ত- 
ব্যমূ। কে দ্য়োর্দয়ে। পৌপে। দেবকঃ। দত্তকঃ। দেবদন্তকঃ! অত্যে 

লোপে। দেবঃ। দত্ত; | দেবদত্বঃ | সত্য | সত্যভামা | হরিঃ। ভর্তু হরিঃ। 

অকাড়ৌ চোগাদেঃ। 

উপপূর্ববাদ্ধহবচে। মনুষ্যনাক্নঃ কৃপায়াং নীতৌচগম্যামানার়াং ক, ইল, ইয়, 

ইক, ইত্যেতে অক, অড়) ইত্যেতৌচ স্যুঃ | উপেক্ত্রদত্তকঃ। উপিলঃ। 

উপিয়:। উপিকঃ। উপকঃ। উপড়ঃ। সন্ধিবিশ্লেষেণ পরভাগলোগঃ। 

কঃ প্রতিকৃতি-নায়োরিবে | ৮ 

লেঃ কঃ স্যাদিবার্থে প্রতিক্কতো সংজ্ঞায়াঞ্চ | অশ্বইর্ধ অশ্বকঃ| অশ্বগ্রতি- 

কৃতিঃ গ্রতিমাপরপর্য্যাযঃ। গ্রতিক্টতাবিতিকিম্ । গৌরিব গবযঃ। সংজ্ঞারাম্। 

অশ্ব ইব অশ্বকঃ। অশ্বদৃশস্য সংজ্ঞা । 

্ুষ্যাপণাজীবিকাথচিত্-ধবার্ান্থু।» 
মন্থষ্যে বাচ্যে বিক্রেয়বর্জজীবিকার্থ চিত্রাদৌ বাচ্যে চ গ্রতিকৃতৌ সংজ্ঞা- 

য়াঞ্চ বিছিতন্য-কপ্য লুপ. স্যাং। চঞ্চেব নরঃ চঞ্চা। চঞ্চা তৃণনির্মিতনরঃ। 

চিত্রকর্মণি। অর্জুনঃ। ছুর্য্যোধনঃ ধ্বজেষু। কপিঃ। গরুড়ঃ। সিংহঃ। 
অর্চান্তু। বাসুদেবঃ | শিবঃ| স্কন্দঃ। আদিত্যঃ। দেবলকাদীনাং 'জীবিকার্থ! 

দেবগ্রতিমা উচ্যন্তে। (১) অপণ্যেতি কিম্। হস্তিকান্ বিক্রীণীতে। অশ্ব- 

কান্। রথকান্। 

দেবপথাদেঃ।৮% 

দেব পথাদেঃ পরস্য গ্রতিকূতৌ সংজ্ঞায়াঞ্চ বিহিতস্য কন্ত লুপ্ স্তাৎ। 

দেবপথইব প্রতিক্কতিঃ দেবপথঃ। হংসপথঃ।' 
দেবপথ। হংস্পথ। বাঁরিপথ | জলপথ। রাজপথ । শতপথ। সিংহ্গতি। 

উ্ত্রীবা। বানরজ্জ,। রজ্জ। হস্ত। ইন্ত্র। দও। পুরুষ। মৎদ্য। 

দেবপথাদিরাকতিগণঃ। 

১। দেবলকাদীন। মিতি। যে দেবতায়তনেধু দেবমূত্তাঁ স্থাপায়িত্া! জীবস্তি তে দেবলকা । 

আদি শব্দাৎ ভিক্ষবঃ। যে চিত্রপটদিকং গৃহীহা গৃহাৎ গৃহান্তরং গচ্ছন্তে। দর্শয্ত 
ভিক্ষা | 



তদ্ধিতপাদে সার্থিকাদ্যাঃ। ২৬৫ 

হস্তে; ফেয়ে। ঘাত্বণিচ্ছিলায়াঃ। ৮ 

বন্তিশবাৎ ফেম়ঃ স্তাদিবার্ধে প্রতিকতাবপ্রতিকতৌচ। শিলাশবধাত্ত 

ফেয়ো অশিষ্ব। | বস্তিরিব বাস্তেছঃ। শিলেব শিলেয়ং শৈলেঘুম্। ] 

কুশাগ্রাদেবীয়ঃ। * 
কুশাগ্রাদেরীয়ঃ স্যাদদিবার্ধথে। কুশাগ্রমিব কুশাগ্রীয়। বুদ্ধিঃ। সুশ্মত্থাৎ 

তীক্ষত্বাচ্চ। অর্জরতীব অর্ধঞজরতীয়ম্। তদ্বদিষ্টানিষ্ত্বাৎ। কাকতানীপ্নম্। 
(১) ঘুণাক্ষরীয়ম। অজারুপাণ্পয়ম্। আক্ৃতিগণোয়মূ। 

শরকরাদেঃ ঝঃ সপত্র্যান্ৃনিৎ। * 

শর্করাদেঃ ফ; স্তাদিবার্ধে। সগক্ধ্যান্ত ঝ ইংশূন্য;। শর্করেব শার্কর:। 

সপত্রীব সপত্বঃ। ৭ 

শর্করা। কপালিকা। পিষ্টিকা। পুগুরীক।এশতপত্র। গোলোমন্। 

গোপুচ্ছ। নরালি। নকুল । পিকতা। শর্করাদিঃ। 

ফিকোহনুল্যাদেরে কশলায়ান্্বনিচ্চ। ৯ 

অঙ্ুল্যাদেঃ ঝিকঃ স্যাদিবার্থে। একশালায়ান্ত, ফিক: মেদনিচ্চ। 

অন্ুলীব অন্ুলিকঃ। ভাকুজিকঃ। একশালেৰ একশালিকঃ $ একশ[লিকঃ। 

অন্থুলি। ভরু্গ। বক্র। মণ্ডর। মণ্ডল। মণ্ডপ। শছুলী। উদশ্িং। 

গোনী। উরস। শিলা । কুলিশ। বর্ণ। হরি। মুনি। খল। চরু। 

অন্গু্যাদিঃ। 

কর্ক-লোহিতাভ্যাং ফ্ীকঃ। * 

কর্কাল্লোহিতাচ্চ ফীকঃ দ্যানিবার্থে। কর্ঃ শুক্ল্বঃ। সইব কাকাঁকঃ। 

লোহিতইব লৌহিতীকঃ। ক্ফরিকারদি;। স্বরনমলোহিতোহপি লোহিতসানিধ্য 

দূসৌ তথাবভাসতে। 
পা শীশিপাশীপাশীশীাশীিসীপাপশস্পীশীিিও 

১1 কাকেতি। কাকন্তাগমনং তালপ্ত পতরঞ্ যাদ্চ্ছিকং জাতং তেন তালেন পতত। 

কাকা বধঃ কৃতঃ। এবমেব দেবদত্ত্ত তত্রাগমনং দশ্যুনা€ তত্রোগনিপাতঃ 1 তৈ 

তস্য বধঃ কৃতঃ। তত্র যে দেবদত্ৃশ্য দানাঞ্চ সমাগমঃ স কাকতালসম|গনন
দৃশ ইতোক 

উপমার্ধ:। তত দ্বেবদত্তদ্য যৌবধঃ সকাকতালবধসদৃশ ইঠি দ্বিতীয় উপমার্ধঃ। তর 

প্রথমে মাঃ দ্বিতীয়ে প্রত্যয়ং। সমাদশ্চায়মন্মাদেব আ।পক২। নহান্যাপরং লক্ষণমন্তি। 

শুলন্ধ পেতিবা সমাদ:। মঠেবংবিষয় এব ইতিকাশিক। | 

৩৪ 

৯০ 



২৬৬ ৃহস্গ্বীবোধব্যাকরণযু। 

শাখাঁদে ধেঁ! দ্রোস্ত ভব্যে। * 

শাখাদে ধ:ঃ সাত দিবার্থে দ্রোস্ত ভব্যে বাচ্যে। শাখেব শাধ্যঃ। মুখমিব | 

মুখ্যঃ ৷ জঘনমিব জঘন্যঃ | ভব্যোই ভিপ্রেতার্থবাধনযোগ্যঃ | জ্ররিব দ্রব্যম | (১) 

শাখা । মুখ। জঘন। শৃঙ্গ । মেঘ। চরম । চরণ। স্থন্ধ। শিরস্। উরস্। 

অগ্র। শরণ। শাখাদিরা্কতিগণঃ। ্ 
একাৎ কীকিনাবসহায়ে। * 

একশব্বাৎ ক আকিন্ ইত্যেতে শ্যাতামূসহায়ে ম্তমানে। এককঃ। 

একাকী । অনহীক্বগ্রহণং সজাতীয়স[হিত্যনিরানার্থম। শতমেকাকিনো 

যাস্তীতিতু নিরপেক্ষগত্যভি গ্রায়েণ। 

ণোহষুমান্তাগে লুগা। ৮ রঃ 

অষ্টমান্র; স্যাড়াগে ।£, তস্ত বালৃক্। অষ্টমো ভাগঃ আষ্টমঃ | অষ্টমঃ! 

ষ্ঠান্মানেতু কশ্চ।» 

ষ্ঠানঃ য্যাভাগে মানরূপে ভাগেতু ণঃ কণ্চ তন্তচ লুগ্থা । যষ্ঠো ভাগঃ ষ্ঠ: 

যঠ:। মানেতু। য্য্ঠঃ। যষ্ঠকঃ। যষ্টঃ। 

হিমাদেলু ন্দহতে ।১৫ 

হিমাদেলুঃ স্তান্সহতইত্যর্থে| হিমং ননহতে হিমেলুঃ। 
শীতোঞ্জ-তৃপ্রাদালুঃ | ৮ 
এভ্য আলুঃ স্তাৎ নসহতইত্যর্থে। শীতং নসহতে শীতালুঃ ৷ উঞ্চালুঃ। 

তৃগ্রালুঃ। 

বল-বাতাদুলঃ। ৮ 

আভ্যামূলঃ স্যান্নহতইত্যর্থে। বলং ন পহতে বলুনঃ। বাতুল£। 

সথ্যাদেবীগ্দায়ামকঃ পাদঃ পচ্চ। * 
" সঙ্ঘাপূর্বশবাদকঃ স্তাদবীপ্সায়াং গম্যমানায়াম। পাদস্য পচ্চ। দ্বৌ 

দে পাদ দদাতি দ্বিপদিকাং দ্দাতি। *তার্থে গণঃ। দ্বিবিংশতিকাং দদাতি। 

দ্বিমোদকিকাঁং দর্দীতি। দ্বৌ দৌ মাধৌ দর্নাতীত্যাদৌ নস্যাদনভিধানাৎ। 

১। দ্ররিবেতি। ভ্রমোযথ! ফলাদদিভি রর্ধিনামভিপ্রেতার্থ মাধনং তথা যো যো তি 

প্রেতা ধর্মাধনসমর্থ; স দ্রব্যপদেনাভিধীয়তে । 



তদ্ধিকতপাদে সার্থিকাদ্যাঃ। ২৬৭ 
দণ্ড-ব্যবসর্গয়োঃ।4- 

সংজ্যাপুর্বাদকঃ স্যাৎ দণ্ডে ব্যবসর্ণেচ গম্যে। পাদ: গচ্চ। অবীপ্ধার্থ 

আরম্তঃ। দৌ পাদৌ দিত; দিপাদিকাং দণ্ডিতঃ। ব্রিপিকাং ব্যবসজ্তি | 
দর্াতীতার্ঘঃ। দৌ মাষৌ দণ্ডিত ইত্যাদৌ নস্যাদনভিধানাৎ। 

বের্ণাচ-শাল-সম্কটাঃ। * 

বেরেতে সু চ ইত। চিত্বাদ্যম্। বিনা। বিশালঃ। বিস্কুট 

নঞ আনাঁচ। * 

নঞ আনাচ, স্যাৎ চিত্বাদ্বযম্। নান] । 

নে ধিড়-বিরীসৌ | 

নেরেতো স্যাতাম। নিবিড়ঃ | নিবিরীনঃ। 
কিন-কক-পিটা শ্চিশ্চৈযু।৮ এ 

নেরেতে স্্যঃ | তেযু নেশ্চিশ্চ। চিকিনঃ। টব: চিপিটঃ গুণশবা 

এতে কথক্দ্যৎপাদ্যাঃ । 

ক্রিন্নালশ্ক্ষুযি লে চিত-পিচ্চতঃ | * 

ক্িশবাঃ স্যাৎ চক্ষুষিবাচ্যে । লেপরে ব্লিয়শবস্য চিৎ: পিং -চুংইত্যেতে 
আদেশাঃ স্যঃ। ক্রিন্নং চক্ষুঃ চিন্রম্। পিল্পম্। চুলম্। তদ্খোগাৎ পুরুযো- 

পি বাচ্যঃ। 

বৈরূপ্যেইবাঁৎ কট-কুটারৌ নাসিকানতৌ তু ভ্রট-টাট-নাটাঃ।৯ 
অবশব্বাৎ কট-কুটারৌ স্যাতাম্ বৈরূপো। নাগিকানতৌতু ভ্রট-টাট- 

নাটাঃ স্থুঃ | অবকটঃ। অবকুটারঃ। নাঁমিকান তৌতু। অবভ্রটম্। অবটাটম্। 

অবনাটম্। 

পক্ষা্তিমু'লে। 

পক্ষাত্তিঃ স্যান্মূলে অর্থে। পক্ষমূলং পক্ষতিঃ। 

তিলাং পি. পেজৌ নিশ্ষলে । % 

“*  তিলার্দেতো ম্যাতাং নিশ্বল ইত্যর্থে। তিলপিগ্রঃ। তিলপেজঃ। নিক্ষল- 

স্তিল ইত্যার্থ;। ূ 
পিতৃ-মাতৃত্যাং পিত্রোর্ডামহটু ভ্রাতরিতু ব্-ডুলী।৯ 

পিতৃমাতৃত্যাং ডামহট স্যাৎ পিতরি মাতরিচার্থে। ভ্রাধ্যর্েত্ তাঁভ্যাং 



২১০৮ বৃহনুগ্ধীবোধব্যাকরণমূ। 

ক্রমাং বাড়ুলী স্যাস্তাঙ্। পিতুঃ পিতা পিতামহঃ। মাতামহঃ | পিতুমার্তা . 

পিতানহী। মাতামহী। পিতুন্রণাতা পিতৃব্যঃ। মাতুত্রণতা মাতুলঃ। 
অবেঃ সোঢ়-দুল-মরীসা ছুদ্ধে। & 

অবিশবাদেতে সা হু্ধের৫ে। অবেছ্দ্ধিম্ অবিসোচম্। বিধানান্নযন্বম্। 

অবিদূসম্। অবিমরীসম্। 
বিস্তারে পটঃ।৮ রি 

অবিশব্বাৎ পটঃ স্যাদ্িন্তারে অর্থে । অবীনাং বিস্তারঃ অবিপট;। 
উপত্যকাধিত্যকে । + 

উপাধিভ্যাং ত্যকে। নিপাত্যতে ক্রমাৎ পর্ধ'তাসন্নোর্ধতূম্যোঃ | পর্কাতাসন্ন- 
ভূমিঃ উপত্যকা । পর্বতোর্ধীভূমিঃ অধিত্যকা। 

উদগ্াৎ ফিকো ইছ্ছো। 

উদয়শব্াৎ ফিকঃ স্যাদজ্রৌ বাচ্যে। উদয়স্তাপ্রিঃ ওদয়িক£| 

ইন্্রাদিয়ো পিঙ্গাদৌ ক্ষেত্রাত্ত, পরক্ষেত্রে চিকিৎ স্তে। + 

ইন্দ্রশবাদিয়ঃ স্তাৎ লিগ-দু-সথ-ভুক্ট-দত্তেঘর্থেযু। পরক্ষেত্রে বর্তমানাৎ 

ক্েত্রশবাত্ত, চিকিৎস্যে অথে। ইন্্রদ্য লিঙ্গম্ ইন্জিয়মূ। চক্ষুরাদি করণম্। 
ইন্দ্র আত্ম! জটক্ুরাদিকরণেনহিদীয়তে করণস্ত সবর্তৃকত্বাৎ। এবমিন্দ্রে 

দৃ্ং কৃ জুষ্টং দত্বং বা ইন্দিয়ম্। ক্ষেত্রে পরক্ষেত্রে চিকিত্তঃ ক্ষেত্রিয়ো 
অনাধ্যব্যাধিঃ। ভাবিশরীরে চিকিসনীয়ে! নাম্মিন্ শরীরে ইতার্থঃ। 

নায়ি ধেমুষ্যা। + 

ধেনুষ্যেতি স্তান্তং নিপাত্যতে সংজ্ঞায়াম্। বা ধেনুরুত্তমণায় খণগ্রদানাৎ 

ছুদ্ধভো গার্থং দীয়তে সা ধেমুষ্যা! 

শালীন-কৌগীন-সাপ্ুপদীনান্তধৃষটাকার্ধয-সখোষু। * 
* এতান্যেতেষু অর্থেষু নীনাস্তানি নিপাত্াস্তে। শালাপ্রবেশমর্থতি শালীনা 

অধুষ্টা বধূঃ। কৃপমিপতননমর্থাতি কৌপীনমকার্ধাম্। সগ্ততিঃ পদৈঃ ০৬ 

সাপ্তপদীনং সথাম্। 

যথামুখীন-সংমুখীনৌ দর্শনে | ৯ 

দর্শনে অর্থে এতৌ। নিপাত্যেতে । মুখস্ত সদৃশং যথামুখং মুখস্ত প্রতি 
বিশ্বম্। যথামুখন্ত দর্শনো যথামুখীনঃ। সর্বং মুখং সংমুখং তন্ত দর্শনং সংযুখীনঃ | 



তদ্ধিতপাদে সার্থিকাদ্যাঃ। নর 

সর্বচন্রণে। লীনেনৌ কৃতে । ৮ , 

সর্বচর্দণো ণীন ঈন ইত্যেতে স্তঃ কৃতে অর্থে । সর্বচর্শর্ণা কৃতং সার্বচঙ্া- 

ণম্। সর্বচন্ীণম্ | শ্ত্রনির্দেশীৎ যসঃ | (১) 

নায়ি সাক্ষাতো দরষ্টরি ডিন্। » 

সাক্ষাৎ শব্দাৎ ডিন্ স্তাৎ দ্রষট্ম্যর্থে মংজ্ঞায়াম্। সাক্ষাৎ তুষ্ট সাক্ষী। 

অনুপদাদস্বেষ্টরীন্। 4 

অন্ুপদাদিন্ স্যাদ্বেট্যর্দে। অন্ুপদমন্ধে্টী অম্পদী গবাম্। পৃথক 

ষোগান্গীযীতি নিবৃত্তম্। 

পূর্ববাৎ ক্রিয়াদেশ্টানেনেন্ 5 

কেবলপূর্বশব্দাৎ* ক্রিয়াদিপূর্বপন্যাচ্চ ইন্ স্যাৎ অনেনেত্যর্থে। পূর্বং 

কুতং গতং তুক্তং বা অনেন পুরা । যোগাত্রিশ্বীধ্যাহারঃ | কিয়াদেস্ত। 

রুতং পুর্ধমনেন কৃতপুব্বা কটম্। তুক্তং পূর্বমনেন ভূর ওদনম্। 

ইষ্টাদেই। ৯ ঃ 

ইষ্টাদিভ্য ইন্ স্তাদনেনেত্য্থে। ইঞ্টমনেন ইষ্টা। অধীতী । ক্কতী। শ্রতী। 

ষ্ট। পূর্ত। উপসাদিত। নিগদিত। পরিবাদিত। নিকগিত। পরিকথিত। 

সম্কলিত। নিপঠিত। সঙ্কলিত। অনর্চিত। বিকলি। সংরক্ষিত। নিপতিত। 

পঠিত। পরিকলিত। অর্টিত। পবিরক্ষিত। পু্রিত। পরিগণিত । 

উপগণিত । অবকীর্ণ। পবিত। আযুক্ত। আয়াত। শ্রুত। অধীত। 

আমেবিত। অপবারিত। অবকল্পিত। কৃত। নিরারুত। উপকৃত। উপাকৃত। 

অনুযুক্ত। উপনত। অন্ুগ্তণিত। অনুপরঠঠিত। ব্যাকুলিত। নিগৃহীত। 

ইষ্টাদিঃ। 

শ্রান্ধাতুক্তমিকশ্ঠ। » 

্রান্ধাদিক ইন্চ স্তাৎ ভূক্তমনেনেতার্থে। শ্রানগংতুক্তমনেন শ্রান্ধিকঃ। 

শ্রা্দী। * 

:.. নবযজ্ঞাদে নিকোহত্র বর্ততে 1 ৯ 
টি 

পেশী পা 
পাশা শীত 

১। সুত্রনির্দেশীদিতি। সর্বশবার্থ এবাত্র প্রতায়ার্থেন কৃতেন নন্বধাতে ন চম্পা 

তত্রায়মসমর্থসমাসঃ ত্রনির্দেশাদেবাঙ্গীকার্যযইতিভাবঃ। 



২৭০. বৃহগ্মগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

নব্যজ্ঞাদে ৪িকঃ স্যাদত্র বর্তত ইত্যর্থে॥ নবযজ্ঞো বর্ততেশ্মিন্ নাব- 

যজ্ধিকঃ। পাঁকষজ্ঞিকঃ। নবযজ্ঞাদিরাক তিগণঃ। 

" অথ চাতুর্থিকাঃ। 

নায়াস্ত্যন্মিন দেশে । ৮ 

লের্বেত্যাদিত্বাৎ *ঃ স্যাদস্তান্মিন দেশে ইত্যর্থে সংজায়াম্। উদ্ৃম্বর। 

সন্তযস্থিন্ দেশে ওছুষ্বরে! দেশঃ | বালুজঃ| মব্াঁয়াপবাদঃ। 
নির্বৃত্বে। * 

লেরবেত্তাদিত্বাং *ঃ স্যাৎ তেন নিব্ ইভা সংজ্ঞায়ামূ। কুশাদ্েন 

নির্বৃত্ত| কৌশাম্ধী নগরী। সহশ্রেণ নিবৃত্তি! সাঁহত্রী পরিখা। 

নিবাসাদূরভবয়োঃ | ৮ 
লে বে্ত্যাদিত্বাৎ ষ স্যাৎ নিবাঁসে অদূরভবে ্ধেঃ সংজ্ঞায়ামূ। শিবীনাং 

নিবাসো! দেশঃ শৈবঃ | খজুনাবাং নিবাসো! দেশঃ আর্জবনাবঃ। বিদিশায়। 

অদৃরভবং নগরং বৈদিশম্। হৈমবতমূ। 
তেত্োরন্থবাস্তবাদেই্ | ৯ 
সুবাস্বা দিবা হৃবরণাস্তাৎ টঃ স্যাৎ তেঘর্থেষু সংস্ঞায়াম। কক্ষতবঃ অন্ত্- 

শ্মিন দেশে কাক্ষতবঃ | সুবান্াদেস্ত। স্থবাস্তবঃ মন্ত্্মিন্ দেশে সৌবাস্তবঃ। 

ফটুয়োঃ সঙ্বাঙ্ক-ঘোষ-লক্ষণেষু ভেদঃ। 

সুবান্ত। বর্ণ মু। কও । সেচালিন্। কর্পুরিন্। শিখগ্ডিন্। গর্ত। 

কর্কশ। শটীকণ। কৃষ্ণ । কর্ক। কর্কনুমতী। গেহা। অহিশকথ। ভীম- 

রথ। ভগীরথ। রোণী। রোণ্যস্তশব্ব। ককারোঙ.। স্ুবাস্বাদিরাকৃতিগণঃ |(১) 

বহবচো মতু-বতুত্য|ম্।৯ 

বহবচো লেঃ পরাভ্যাং মতৃ-বতুভ্যাং টুঃ. স্যাচ্চতুষু: অর্থেযু। স্থরুচিমতা 

মির্বত্বং মৌরুচিমতম্। ইষুকাঁবতা নির্বৃত্তং এযুকাবতম্। বহ্বচ ইতি 

কিম্। মালাবত| নির্বত্বং মালাবতম্ তন্ সঙ্ঘঃ মাতাবতীয়ঃ 

১। অন্রগ্ণে *উবর্গান্ততিন্নানী' পাঠঃ বিপাশোত্তরকূপেটেতি ট্বাধনার্থ:ঃ। রোগী 
রোশ্মস্তয়ো পাঠঃ রোণীয় ইত্যাঁদৌ সজ্বার্থে ইয়ার্থঃ। ককারোঙঃ পঠিশ্চ কর্ণচ্ছিকেন 

নিরৃত্তাঃ কার্ণচ্ছি্রক|;। তেষাং সঙ্বঃ কা্ছিদ্রকীয় ইত্যাদৌ ঈয়ার্থঃ। 



তদ্ধিতপাদে চাতুরর্থিকাঃ। ২৭১ 

কুপে বহবচ£। * 

বহ্বচো। লেষট ্থাচচতুদবথেঁষু কুপে বাচো। দীর্ঘবরত্রেণ নির্বৃত্ঃ 'দৈর্ঘ- 
বরত্রঃ কৃপঃ। 

বিপাশোত্তরে । ৮ 

লেষ্টঃ স্যাৎ বিগাশোত্তরকুলস্থকৃূপে বাচ্যে। অবহবজর্থ আরন্তঃ। 

দত্তেন নি্ৃত্ঃ কূপঃ দাস্তঃ। গৌপ্বঃ উত্তর ইতি কিমূ। বিপাশায়। দক্ষি- 
গতঃ কুপে বাচ্যে দাত্তঃ। গৌপ্তঃ। ইতিষ) এব। তদ্য সঙ্বে দাতীয়ঃ 
গৌ্তীয় ইতি বিশেষঃ। 

সঙ্কলাদে:।% * 

কৃপইতি নিবৃত্তমু। সঙন্কলাদিভ্যইঃ স্যাঙ্তুর্ঘর্থেযু। মঙ্কলেন নিৰৃত্ঃ 
সাঙ্কলঃ। পৌফলঃ। ূ রী 

সঙ্কল। পুষ্কল। উদুপ। উড়ুপ। উৎপুট। কুন্ত। বিধান। নুদক্ষ। 

নুদত্ত। সুভূত। সুনেত্র। স্ুপিঙ্গল। দিকতা। পৃতীক। পুলায়। ক্লাদ। 

গলাশ। নিবেশ। গবেশ। গম্ভীর। ইতর। শর্মন্। অধ্বন্। লোমন্। 
বেমম্। বরুণ। বহুল। সব্যোজ। অভিযিক্ত। গোভৎ। রান্ভূৎ। গৃহ। 

ভূত। ভল্প। মাল। সঙ্কলাদিরাকৃতিগণঃ। 

ত্রীমু দৌবীর-সালু-গ্রাক্ষু। ৮ 

লে ই্টঃন্য] চ্তুঘ খেঁসৌধার-সাল-গ্রা্গেশেষু স্ত্রীলিঙ্ষে বাচো। দৃত্া- 

মিত্রেণ নির্ী।দ্তামিত্রী সৌবীরেষু নগরী । বিধৃখাগিনা নিবৃতি! বৈধ্মাগী 

সান্বেযু নগরী । ককন্দেন নিবৃত্ত! কাকনদী গ্রাঙ্গেশে নগরী । 

ণকোহ্রীহণাদেঃ। ৮ 

অরীহণাদে কঃ স্তাচ্চতুঘ্থেযু। আরীহণকমূ। 

অরীহণ। দ্রুঘণ। থদ্দির। সার । তগল। উলঙ্গ । সাম্পরায়ণ। কোষ্টায্া। 

ভান্ত্রায়ণ। মৈত্রারণ। ত্রৈগর্ভায়ণ। বা্সস্পোষ। বিপথ। উদ্দগু। উদঞ্চন। 

শথাড়ায়ন। খণ্ড। বীরণ। কাশরুত। জান্ববস্ত শিংশগা। কিরণ। বৈবত। 

বৈ ।বৈমঠায়ন । সৌমায়ন । শািল্যায়ন। শিরীশ। বধির | বরাহ। পলাশ। 

শিরীয। পিনদ্ধ। স্থণ। বিদপ্ধ। বিজগ্চ। বিমগ্ন। বাহ। খদির। পর্করা। 

অরীহণা(দিঃ। 



২৭২ বৃহম্যুগধবোধব্যাকরণম্। 

খষ্যাদেঃ কঃ। % 

খষ্যাদেঃ কঃ স্যাতৃত্ব্থেযু। খধ্যকঃ। 

খযা। ন্যগ্রোধ। শির।। নিলীন। নিবাস। নিঘান নিবাত। নিবহ। 
নিবন্ধ। পরিগুঢ়। অবগৃঢ়। উত্তরাশ্মন্। স্থুলবাহ। থদির | শর্করা । অন- 
ডুহ,। পরিবংশ। বেণু। বীরণ। খধ্যাদিঃ। 

হতঙ্গমাদেঃ ফিঃ। ৮ 

স্ৃতঙ্গমাদেঃ ফি স্যাচ্চতুতব্থেযু সৌতগমি:।। স্িয়াং সৌতঙ্গমী। 
স্থতঙ্গম। মুনিচিত্ত। বিগ্রচিত্ত। মহাপুর। শ্বেত। গড়িক। শুক।বিপ্র। 

বী্বাপিন্। শ্বন্। অর্জন। অগ্নির জীব। সুতঙ্গমাদিঃ। 

সধ্যাদেঃ ফেনঃ | ৮ রঃ 
সধ্যাদেঃ ফ্ঃরঃ স্যাচচভুঘর্থেযু। সাথেয়ম্। 

সথি। সধিদত্ত। বাধুদন্ত। গোহিত। ভল্ন। পাল। চক্রপাল। চক্র- 

বাল। ছগর্বা। অশোক। করবীর। সীকর। সকর। সরদ। সমল। 
সধ্যাদিঃ। 

ণ্যঃ সঙ্কাশাদে বলাদেত্বণিংৎ।১ 

সঙ্কাশাদেণ্য; স্তাচ্ততুঘর্থেযু। বলাদেস্ত যঃ। গাঙ্কাহ্মূ। বলাদে:। বল্যম্ 
কুল্যম্। 

সঙ্কাশ। কাম্পিল্য। মমীর। কশ্মর। শৃরসেন। সুপথিন্। সকৃ্থচ। 
যুপ। অংশ। এগ। অশ্নন্। কৃট। মলিন। তীথ। অগন্তি। বিরত। 

চিকার। বিরহ। নাসিক|। প্রগদিন্। মগদিন্। শরদিন্। কলিব। খড়িব। 

চূড়ার। মার্জার। কোবিদার সফাশাদিঃ। 

বল। কুল। তুল। উল। ডুল। কবল। বন। বুল। বলাদি;। 

*পক্ষাদের্ণায়নঃ ৯ 

পক্ষাদ্দে ায়নঃ স্যাংচ্চতুর্ঘথেষু। পাক্ষায়ণঃ। তৌযায়গঃ। . 
পক্ষ। তুষ। অগ্ু। কম্বলিক। চিত্র। অল্মন্। অতিম্বন। পথিম্। তস্য * 

পদ্থভাবে বক্তব্য; | কুন্ত। সীরজ সীরবা। শরক। সকল। সরস। সমল। 
রোমন্। লোমন্। হংসক। লোমক। সকণ্ডক। আন্তবল। যমল। হস্ত। 
সিংহল। পক্ষাদিং। * 



তদ্ধিকতপাদে চাত্রর্িকা। ২৭৩ 

₹শান্থাদে 9াঁয়ঃ।৮% 
কশাশ্বাদে পীঁয়; স্টাচ্চতুর্থেযু। কার্শাশ্বীয়ঃ। 
কৃশাশ্ব। অরিষ্ট। অরীশ্ব। বেশ্মন্। বিশাল। রোমক | সবল। কৃট। 

রোমন্। বর্বর! শর্করা । সুক্কর। সৃকর। প্রতর। সদৃশ। পুরগ। মুর্খ। 

ধুম। অজিন। বিনত। অবনত। বিকুঘাম। অরুদ্। অবযাস। মৌদ্গল্য। 

রুশাশ্বাদিঃ | 

 কুমুদাদেঃ ফিকো গর্তাদেত্বণিৎ। * 

কুমুদাদেঃ ফিকঃ স্তাচ্চতুঘেযু। ' গর্ভাদেন্ত ধিকঃ। কৌমুদিকম্্। 

চার্ভাদেং। গর্থিকম্। 

কুমুদ। গোমথ্ রথকার। দশগ্রাম। অশ্বখ। শর্কর। শামসলি। 

কুগুল। মুনন্থুল। কুট। মুডুকর্ণ। কুন্দ। মধুবর্শ। শুচিকর্ণ। শিরীশ। 

. কুমুদাদিঃ। 

গর্ত। নাগ্রোধ। কুমুদ্র। শর্করা । ইতকট। বীজ। অশ্বখ। বদ 

পরিবাপ। শিরীশ। যবাধ। কৃপ। বিকস্কত। গর্ভাদিং। 

কর্ণাদে পায়নিঃ। ৮ 

কর্ণাদে এায়নিঃ স্তাচ্চতুদ্ঘ্থেষু। কার্ণায়ণিঃ 

কর্ণ। বশিষ্ঠ। অলুষ। শল। ডুপদ। আনডুহ। পাঞ্চজন্ত। থিরা। 

কুলিশ। কুস্তী। জীবস্তী। জিত্বন্। আত্ীবৎ। কর্ণাদিং। 

রোহশ্মাদেঃ। ৮ 

অশ্মাদেরঃ স্তাচ্তৃতর্ষেযু। অশ্বরঃ। অশ্মরা। রোগেতু। অশ্মরী। 

নদাদিত্বাদীপ্। 
| 

জশ্মন্। যৃষ। রূষ। মীম। দর্ভবৃনদ। গুড়। খণ্ড। নগ। শিখ্। 

যুপ। নদ। নথ। কোট। পাম। কুগুল। কন। কর। পীন। গুহ। 

অস্থাদিঃ। | 

ভূণাদেঃ সঃ । * 

তৃণাদেঃ সঃ স্তচ্চতুঘ থেষু। তৃণমঃ। 

তৃণ। নড়। বুষ। পর্ণ। বর্ণ। বর্ণ। চর্ণ। জল। বল। লব। বন। 

তরণ। তস্য বরাণ ভাঝবোবক্তব্যঃ। তৃণার্দিঃ । 

৫ 



২৭৪ বৃহমুগ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

প্রেক্ষাদেরিন্। + 

প্রেক্ষাদেরিন্ স্যাচ্চতু্ঘ্থেষু। প্রেক্ষী। 
প্রেক্ষা । হলক|। বন্ধুকা। করবকা। ক্ষিপকা। ন্যগ্রোধ। ইকুটি। 

সন্কট। প্রকট। বুধক]। প্রেক্ষাঁদিঃ। 

কাশাদেরিলঃ। % 

কাঁশাদেরিলঃ স্যাচ্চতুত থেু। কাশিলম্। 
কাশ। বাশ। অশ্থথ। পলাশ। পীঘৃষ। বিষ। তৃণ। নড়। চরপ। 

কর্দম। কপূরর। কর্বৃর। কণ্টক। শর্করা। গৃহ। কাশাদিঃ। 

মধু-বিষাদিত্যাং মতু-বতু । % 

মধ্বাদ্ি-বিষাদিভ্যাং ক্রমান্মতু"্বতু স্যাতাং চতুক্র্থেযু। মধুনা নিবৃত্তঃ 
মধুমান্। বিষেণ নিবৃপ্তিঃ বিষবান্। 

মধু। স্থান্ু। মুষ্টি। ইক্ষু। বেগু। ককন্ধু। শমী। শক্তি। আসনী। 
আম্মতি। আমিধী। মধবাদিঃ | 

বিষ। রম্য । খন্ষ। কিরীর। হিম। কিশর|। শর্গনা। মরুং। মরুব। 

দার্বাঘাট। শর। ইকা। বন্মন। তক্ষশিলা। শলাক]। খড়া। বেটা। বিষাদিঃ। 
নদ্যামন্ত্যর্থবদন্থবান্বাদেঃ | * 

্বান্বাদিতিননাদস্তযর্থইব মতু-বতৃ স্যাতাং চতুষঘ্থেষু নদ্যামভিেয়ায়াম্। 

ইক্ষণ! নিবৃত্ধ। নদী ইক্ষুমতী। উদুষ্বরাবতী। স্থবান্থাদেত্ত। সৌবাস্তবী। 
ভাগীরথী। 

নড়-কুমুদ-বেতস-মহিষেভ্ো। ডিচ্চ | ৮ 

এভ্যোবতুঃ স্যাচ্চতুঘথেষু। সচ ডিৎ। অনদ্যর্থঃ পৃথগারস্তঃ | নড়াঃ। 

সন্ত্যন্মিন দেশে নড়ান্। কুমুদ্ধান্। বেতম্বান্। মহিম্মান্। বস্যমো| বক্তব্য; । 
: নড়-শাদাত্বলঃ।৯ 

আভ্যাং বলঃ স্যাচ্চতৃ্ঘ্থেযু। সচ 'ডিৎ। নড়াঃ তন্ন 'দেশে নড়ূলঃ। 
শাহল:। এ ও 

শিখায়! বলঃ4 ৯ 

শিখায় বলঃ স্যাচচতুঘ েেযু। অডিত্বার্থঃ পৃথগারস্তঃ। শিখা: সত্ত্য্মিন 
শিখাবলং নগরম্। মত্বর্থীয়োবলঃ স্ন্ধমাত্রে অয়ন্ত দেশনায়্যেব। 



তদ্ধিতপাদে চাতুররঘিকাঃ। ২৭৫ 

উৎকরাদেবীযে৷ নড়ার্দেঃ কংশ্চ। ৯ | 

উৎকরাদেরীয়ঃ দ্যাচ্চত্যর্থেযু। নড়াদেত্ত ঈয় স্তম্মিন কন্ চ স্যাৎ। 

নইং। উৎকরীয়ম্। নড়কীয়মূ। 
উৎকর। মণ*ফল। শফর। পি্পল। পিশলীমূল। অশ্মন্। অর্ক। পর্ণ। 

নুবর্ণ। থলাজিন। ইড়া। অগ্নি। তিক। কিতব। আতপ। অনেক। 

পলাশ। তৃণব। পিচুক। অর্বখ। কাশ। কুশ। ভন্ত্রা বিশাল। 

অবরোহিত। গর্ভ। শাল।' অন্য। জন্যা। অজিন। মঞ্চ। চর্ঘন্। 

উৎক্রোশ। শান্ত। খদির। শুর্পণায়। 'শ্যাবনায়। নৈব। বক। নিতান্ত। 

বৃক্ষ। হন্তরবৃক্ষ। আর্বৃক্ষ। শকরি!। অর্জুনবৃক্ষ। উৎকরাদিঃ। 

নড়। পক্ষ। বিশ্ব। বেণু। বেত্র। বেতস। তৃণ। ইক্ষু। কাঠ। কপোত। 

কুঞ্াা। তক্ষনূ। নডাদিঃ | 

জনপদে লুপ | % (১) 
জ্ঞায়াং নিবাসদেশে অর্থে যশ্চাতুরর্থিক স্ত্য উক্ত স্তপ্য নুপ্ স্যাজ্জন 

পদে বাচ্যে। গ্রামসমুদায়োজনপদঃ। পধশলানাং নিবাদো৷ জনপদ: গঞ্চালা;। 

কুরবঃ। মংম্যাঃ। অঙ্গাঃ | বঙ্গাঃ। মগধাঃ। লুপি গ্রক্কতিবশ্লিদ্নবচনে। 

বরণাদেঃ। ৯ 

বরণাদেঃ পরস্য চাতুরর্থিকস্য লুপ্দ্যাৎ। অজনপদার্থ আরম্তঃ। বরণায়! 

অদূর ভবে। গ্রামঃ বরণ।। গোদৌ নাম জ্রদৌ তয়োরদুরতবো গ্রামঃ গোদৌ। 

থলতিকাদিযু বচনমেব প্রক্কৃতিবদিতি বক্তবাম্। খলতিকদ্য পর্বতদ্যাদূর। 

ভবানি বনানি খলতিকম্। বনানি। 

বরণ|। কাঁধী। গ্োদ। দ্ান্তোইয়ম্। আলিঙ্গ্যায়ন। পর্ণাী। শৃঙ্গী। 

শালমলি। সদাণী। বণিক। জালপদ। মথুরা। উজ্তয়িনী। গয়া। তঙ্ষশিলা। 

উরণা । গোমতী । চম্পা। কটুক। বিদারী। শিরীষ। বলভী। খলতিক। 

মুধুর!। তাঅকর্ণী। ববধাঁদি রাককৃতিগণ:। 

শকরায়! বা ষশ্চ) % 
শশী পিপিপি 

১। চাতুরার্থিকসা মান্ত্া্ামুবৃত্তাবপি জনপদে বাঁচে অন্সথাসন্তবাৎ মিব।নদেশে 

অথে ইতিবৃত্তাবুক্তমূ। 



৯৭৬ ৃহম্ুপ্ধবোধব্যাকরণমু। 

শর্করায়াশ্চাতুরর্ধিকম্ লুপ্স্যাৎ বা ফশ্চবা। শর্করা; সন্তাশ্থমিন্ শর্করাঃ। 

পক্ষে। শাকরঃ। উভয়ত্যক্তপক্ষে অরীহণাদিত্বাং শার্করকম্। খধ্যা- 
দিত্বাৎ শর্করাকম্"। কৃশাশ্বাদিত্বাৎ শাকরীয়ম্। কুমুদাদিত্বাং শার্করিকম্। 
গর্তাদিতবাৎ খর্করিকমূ। কাশাদিত্বাৎ শর্করিলম্। উৎকরাদিত্বাং শর্বূরীয়মূ। 

উক্তাম্চাতুরর্৫ঘিকাঃ। 

ত্বতৌ ভাবে। ৪18২৪ 
সাধূত্বযূ। জড়তা । পাচকত্বমৃ। ব্রাহ্গণীত্বযৃ। 

লীকোহর্ধাংস ষস্তি | ৪1 ৪1 ২৫ 

অর্ধাল্লীকঃ সঃ ষঃ স্যাত্তকারে পরে। যুগ যু। দাত 

গীষ্বমূ। | 
চু সাম্যে | ৪1 ৪1 ২৬ 

উপমানার্থে চৃৎ স্যাৎ। কৃষইব কৃষ্ণবৎ। 
অর্হতিচ। ৯. 

অর্তীত্যথে' চূৎ স্যাৎ। রাজানমর্থতি রাজবৎ গালনমু। ব্রাঙ্গ“মরতি 

ব্রাহ্মণবৎ বৃত্তমূ। বিধিমর্থতি বিধিবৎ পূজা । 

মতুরন্ত্যর্থে। ৪। ৪ ২৭ 

শ্রীরত্তি যস্যাসৌ শ্রীমানূ। বিদুম্মান্। দোম্মান্। 
মোঙম-ঝপাদ্বতুঃ | 81 ৪ । ২৮ 

মকারোডো অবর্ণোডো মকারাস্তাদবর্ণান্তাৎ বপাস্তাচ্চ 
রতুঃ স্যাদস্তযর্ধে। লক্ষমীবান। যশস্বানূ। তাস্বান্। কিছান্। 
ভ্ঞানবান্। বিদ্যাবান্। বিদযতবান্।, 

নায়ি। % 

সর্কন্মাল্লে বতুঃ শ্তাদস্তযে সংজ্ঞায়াম্। নি কপীবতী। ধবীবতী। 
সুনীবতী | নায়ি ঘরঃ। 

ক্রানথি-কক্ষানানাঃ চক্র/ঠী-কক্ষ্যাসন্দ্য। বতৌ | ৯ 



তদ্ধিতপাদে প্রকীর্ণকমৃ। ২৭৭ 

এযামেতে আদেশাঃ স্থার্বতৌ পরে মংজ্ঞায়াম্। চত্রমন্তাস্যান্ষিন বা 
চত্তীবান্ রাঁজা। অস্থান্তাস্যাম্মিন বা অষ্টীবান শরীট্রকদেশঃ | কঙ্ষাত্ত্য- 
্যান্সিন্ বা কক্ষীবান্ খষিঃ। আসনমন্তাম্যাম্মন্ব! আননীবান্ গ্রামঃ । 
অন্তত্র চক্রবান্। ,অস্থিমানু। কক্ষাবান্। আনবান্। 

উদ্কন্তো দন যাদধ্যোঃ1+- 

উদ্কশব্স্ত উদন্নাদেশঃ স্তাদ্বতৌ। পরে খযাবুদধোচার্থে। উদকমন্ত্স্তা 
শ্মিন বা উদন্বান্ খঁিঃ মদুোমটাদি মেঁঘ্চ (৯) উদকবান্ ঘট ইত্যানতু 
সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষণাৎ। 

প্রাণ্ঙ্গ-কুদ্রজন্ত-রোগাদাতে। বা ।» 

্রা্যন্নবাচকাৎ ুদ্রজন্ববাচকাৎ রোগবানবকা চ্চাকারাস্তাৎ বতৃর্বাস্ত! 
দন্তর্থে। চূড়াবান্। পক্ষে চূড়ালঃ। কর্ণিকাবান কর্ণিকাল;। শিখাবান্ 
শিখী। যুকাবান্ যৃকালঃ। বিচর্চিকাবান্ বিচর্টিকালঃ। মুচ্ছ্াবান্ মৃচ্ছানঃ। 
এভ্য ইতি কিম্ শিক্ষাবান। আতইতি কিম্। ৬৮ ॥ মঙ্কুলবান্। 
জরবান্। 

ন যবাদেঃ।% 

যবাদে বতুরনস্তাৎ। যবোহস্তাস্যাশ্মিন্ ব। যবমান্। ধন । 

যৰ। উর্দি। দলিভ। ভূমি। কৃমি। তিমি। তুগ্চা। বশা। ভ্তাক্ষা। 

ধাক্ষা। খুজি । ধ্বজি। সপ্তি। হরিং। গরুৎ। কুমুদ। যরুৎ। ইক্ষু 

মধু। ভ্রম। ভ্রম। মণ্ড। ধূম। ধুরম্বর। রশ্মি। ক্ষামি। কাস্তি। বন্থু। 
সান্। ভানু। সিদ্ধি। অংশু। বিন্দু। বস্ত। চারু। হুছগু। আকৃতিগণো" 

ইয়ং ষবাদিঃ। (২) 

অগ্রেধাহস্-মায়াদিন্ বাঁ। ৪18 । ২৯ 
অধ্থী। মেধাবী । তেজঘী। মায়াবী। পক্ষে অগ্থানিত্যাি। 

১। উদকং ধীয়তে সিট িশদদা সমুদ্রে চিনি মেঘে চ বর্তমানত্বাৎ 

ঘটাদি মেঘশ্েত্যুক্তম্। 

২। যবদ্রাক্ষাদিভ্যো অবর্ণান্তত্বাং উর্শিপ্রভৃতিভ্যো মকারোওত্বাং হরিং গরৎ 

প্রভৃতিভ্যো ঝপাস্ততাৎ ইতরেত্যঃ সংজ্ঞয়াং গপ্দ্য বতো! নি'ষেধায় পাঠ;। 



২৭৮ ৃহনুপ্ধীবোধব্যাকরণমূ। 

আময়াচ্চ। * 

আময়শববাচ্ বিন্ বান্তাদন্তযর্থে। আময়াবী। অচোরর্ঘঃ। আমরী। 

নৈকাজাদিন্ বা। ৪। ৪ ৩০ 

অনেকাচো অর্বণাস্তাদিন বা স্যাদস্ত্যর্থে।' জ্ঞানী। 

শিখী। 
ধর্দ-শীল-বর্ণান্তান্িত্যম্। ৮ 

ধর্াস্ত চ্ছীাস্তাধর্াস্তাচ্চ ইন্দ্যাদত্ত্যর্থে নিত্যম্। দ্বিজধন্মী। ভিক্ষুণীলী | 

বিগ্রবর্ী। তদস্তাদিতি কিম্। ধর্মী ধর্মবান্। ' 

কর-দস্ত-হস্তাদিতে । % 

এত্য ইন্ স্তাদন্তর্থে ন্চত্িং গজে বাচ্যে। করী। দতী। হস্তী। অন্যত্র 

করবান্ পুরুষইত্যাদি। ' 

মালায়াঃ ক্ষেপে ।৯ 
মালাশব্যাদিন্ স্যাদস্তযর্থে নিত্যং নিন্দায়াং শির মালী। অন্যত্র 

মালী মালাবান। . 
বয়নি পুরণাৎ"।% 

পূরণান্তাদিন্ স্তাদস্তার্থে নিত্যং বয়মি বাচ্যে। পঞ্চমো মাসো বতমরোব! 

অস্তান্য পঞ্চমী বালঃ। বয়সীতি কিম্। পঞ্চমবান্ গ্রামঃ । 

বর্ণাদ্ হ্ষগারিণি ১ 

বর্ণাদিন্ ্তাদন্তযর্থে নিত্যং ত্রদ্ধারিণি বাচ্যে। বর্ণী ব্রহ্ষচারী। অন্তর 

বর্ণবান্। 
অর্থান্নিন্বে | ৮ 

অর্থাদিন্ স্যানস্তার্থে নিত্যং নিস্বে বাচ্যে। ্রা্থনমরথ: | সৌহস্া্য অ্থা 

দরিদ্রঃ। অন্তত্র অর্থবান্। 

মন্মান্নায়ি।১ 

মনস্তান্মকারাস্তাচ্চ ইন্ স্যাদন্তযথে নিত্যং সংজ্ঞায়াম্। ্রধিষষনী। 

দ্বামিনী। সোমিনী। হোমিনী। নায়ীতি কিম্। সোমবান্। মনস্তাদগ্রাপ্ডে 
বিধিঃ। মাস্থান্রিয়মঃ। 



তদ্ধিতপা্দে গ্রকীর্ণকঘ। ২৭৯ 

পু্করাদেদেশে ৷ ৯ 

পুষ্করাদেরিন্ ্তাদৃস্তযথে নিত্যং দেশে বাচ্যে। সংজ্ঞায়াম্। পু্ধরিণী | 

পদ্মিনী। উৎপিনী। অন্যত্র পুক্ধরবান্ গজঃ। 

পুফর। পন উৎপল। তামরস। নল। শালুক। কুমুদ। কয্পোল। 

ঘবম। শিরীশ। করীষ। মুনাল। বিষ। কর্দম। তরঙ্গ । কৈরব। 

পু রাদিরাকৃতিগণ: | 

চে প্রাণিস্থাদতোই স্বাঙ্গাৎ। ৮ 

চে স্থিতাৎ স্বা্গবর্জিতাৎ প্রাণিস্থাদকা াস্তাদিন্ স্তাদস্ত্যে নিত্যম্। 

কটকবলয়িনী। শঙ্নুপুরিগী। বাগান, স্তনকেশবতী। অতইতি কিমূ। 

চিন্রকলালাটিকাবতটু। গ্রাণিস্থাদিতি কিম্। পুষ্পফলবান্ বৃক্ষঃ। চে ইতি 
কিম্। সিন্দুরবতী। ণী 

রোগ-গম্থ্যাৎ। ৮ 7 

রোগবিশেষবাচকানিন্ব্য বিশেষবাঢকাচ্চ প্রাণিস্থাদকারাস্ত!দিন গ্তাদ- 
্তযর্থে নিত্যম। পৃথক যোগাৎ চে ইতি নান্ধবর্ভতে। , রোগাৎ কুষঠী। 

কিলাদী। জরী। গর্্যাৎ। বকুদাবন্তী হয়ঃ। (১) অতইতি কিম্। 

মুচ্ছণবান্। 

সর্বপূর্বাৎ বাহুরপূর্বাত্তবলাৎ। ৮ 

র্বপূর্বাদকারাস্তাল্লেরিন্ স্যাদস্তাথে নিক্যম্। বাহ্রপূর্বাত্ত, বল 

শবাৎ। সর্বধনী বার্ধীযিকঃ। সর্ববীজী কষক2। নর্ববেশী নটঃ। বাহুবলী। 

উরুবলী। 

নাবাদ্যনেকাজতোহ স্থখার্দেরিকোবা। % 

নাবাদেঃ হুখাদিবর্জিতাদনেকাজকারাস্তাচ্ ইকো বা স্যাদন্তার্থে। নাবিকঃ 

নৌমান্। মায়িকঃ মায়াবান্। শিখাদিগাঠান্মারীত্যপি। দগ্ডিকঃ *দণ্ডী 

দণ্ডবান। 'ন্খাদেস্ত সুখী স্থবানধ। 

নৌ। কুমারী। সভা] মাঁয়া। যবখদূ। করণ। নাবাদিঃ। 

সুখ । ছুঃখ। হস্ত। অলীক। করণ। কৃপণ। দবণা। হল। কচু । গ্রতীপ। সো । 

নিলা ররর রহিত রা 

১। ককুনাবর্তোনামাঙ্বস্ নিন্দিতলক্ষণবিশেষঃ। 



৮০ বৃহম্যগ্ধবোধব্যাকরণয্। 

অন্র। আম। প্রণয় কক্ষ ।তৃঙ। হল। শীল। ব্রত। উদ্যম। রালা। মাঁন। 
উতৎসাহ। অলক। উদ্দাম। মুকুল। স্তবক। ফল। পরিণাহ। নয়। আরোহ। 

অবরোহ। নিচুল। ব্যায়াম । উপয়াম। নুখাদিরাকৃতিগণঃ। 

স্রীহ্যাদে স্তৌ। » 

ব্রাহ্যাদেরির্িকৌ স্তাতাম্থা অস্ত্যথে? ব্রীহিরস্তাস্য ব্রীহী ব্রীহিকঃ ব্রীহিমান্। 

শীর্ষী শির্ষিকঃ শীর্ষবান্। 

ব্রীছি। শালি। চর্মন। বর্মন্। কর্পন্। গ্রতিকর্মন্। শিরস্। ত্য 

শীর্ধরাদেশ ইপ্লিকমতুঘিতি বস্তব্যম্। ব্রীহা দিঃ। 
্বাঙ্গা্দৌ। + 

্বাজবাচকাছছো বর্তমানাদিন্লিকৌ স্যাতাস্া অন্ত্যর্থে। কর্ণী কর্ণিক 

কণবান। ফলাদিপাঠাৎ কর্ণিন ইত্যপি। 

নাহশিখাদ্যাদতওুলাদিঞ্াত্যৎকার্যযাদিকস্তাঃ গ্র্যথেচি। »% 

শিখাদিবর্জিতাদাদস্তাং তওুলাদিবর্জাজ্জতিবাচকাতৎ কাধ্যাদিভিন্নাৎ 

কৃদন্তাচ্চ ইন্লিকৌ নন্তঃ প্ত্থেচ। আতঃ খট্টাবান্। শিখাদেস্্ শিখী। ঘায়ী। 

জাতেঃ ব্যান্রবান। গজবান.। তওুলাদেত্ব ততুলী তওুলিকঃ। ততুলবান,। 

ক্ৃতঃ পাচকবান্+ ল্নেহবান। কুভ্তকারবান্। ঈশ্বরবান.। হিংঅবান,। 

কার্য্যাদেস্ত কার্ধী কার্ধিকঃ কাধ্যবান। ধান্যাদেরপীতি বক্তব্যম্। ধ্যন্যবান। 

ভ্রব্যবান। শস্যবান,। প্তযর্থে। দণ্ডোহস্ত্স্যাং দণ্ডবতী শাল|। বীরণবান,। 

গ্রামঃ। 

শিখা । মায়া? মেখলা। সংজ্ঞ| | বলাক।। মাল।। বালা। বড়বা। 

অষ্টকা। পতাঁকা। শাল!। কেক1। দংস্ী। স্বণা। মনীষা । শাখা। গদা!। 

যব1। ফল! । শিখাদিঃ। 

তণুল। কর্পট। তওুলাদি রাকৃতিগণঃ। 
কাধ্য। হার্য্য। গৃহ। দাত্র। পোত্র। স্থান। তোগ। বিজয়। সংঘম। 

ফার্যাদিঃ ৷ 

ধান্য। ত্রবা। শসা। পুণ্য। মাঁলা। সত্য। অপত্য। ধান্যাদিঃ। 

একাক্ষরাং। %. 

একাক্ষরাল্লেরিস্লিকৌ ন স্তঃ। ম্ববাঁন্। খবান,। 



তদ্ধিতপাদে গ্রকীর্ণকঘ্। ২৮১ 

শহ-কৎ-ভ্যাৎ ষ-যুত-তু-তি-ব-ভাঃ| ৪18 ৩১ 

হযঃ। শংযুঃ। শম্তঃ। শন্তঃ। শংবঃ। শংভঃ। 

গো-তৃণ-মেধা-দন্ত-কাও-ঢ্যু-বল-বলি-পর্ব-চুড়া-ফেণ-লোম- 

পাম-প্রজ্ঞা-মধু-কেশ-রজঃ-ফলোর্ণা-শৃঙ্গ-নিদ্রার্শো-বাতাদের্মিন্- 
মেরোরের-মোলেভ-ত-লেল-শ-ন-ণ-র-ব-বলেন-যারকান্ব-কিন্ 
ব1। ৪ ৪ | ৩২ 

এত্য এতে ক্রমাও স্ুযুরস্ত্যর্থে বা। (১) 
গে! । ম্ব। গরবাদিঃ। _পুজযঙ্বরযোর্বাচায়োরেবাভ্যামভিধানম্। (২) 

তৃণাদি শ্চাতুর ধিক গ্রকরণে ভরষ্টব্যং। ২ 

মেধা । রথ। মেধাদিঃ | ৩ 2 

দন্তাদিরাকৃতিগণঃ। ৪। স্তাদুননতএবাতিধানম্ | (৩) 

কাণ্ড । অণ্ড। কাগ্াদিঃ।৫ ॥ 

ছ্য। জ্রু। দ্যাদি:।৬ এ. পথ 

বল। বাত। গল। দস্ত। ললাট। বলাদিঃ।৭ 

বলি। তুগ্ডি। বটি। বল্যাদিঃ1৮ 

পর্বন। মরুৎ। পর্বাদিঃ।৯ 

চুড়া। দিখু। গড়ু। মণি। নাভি। জীব। নিষ্গাব। গাংপু। সন্ত, 

১। গবাদি। তৃণাদি। মেধাঁদি। দগ্তাদি। কাগাদি। দ্বযাদি। বলাদি। 

মিন । স | ইর । উর | ঈর় | ম | উল । 

বল্যাদি। পর্বাদি। চুড়াদি। ফেণাদি। লোমাদি। পামাদি। প্রজ্ঞাদি। 

ইভ । ত। ল। ইল । শ । ন । পণ ।, 

মধ্বাদি। কেশাদি। রভআদি। কলাদি। উর্ণাদি। শৃঙ্গাদি। সিগ্রা্দি। 

র । ব । বল | ইন | যু । আরক । আলু । 

অর্শআদি। বাতার্দি। * | 

অ | কিন্।' 

২। গোসী পূজ্য; | অন্যত্র গোমান্। স্বামী ঈশ্ববঃ | অন্থত্র স্ববান্। 

৩। উন্নতা দন্ত।ঃ নন্ত্যন্ত দত্বরঃ | অন্যত্র দস্তবান্। 

৩৬ 

ঙ 
চে 



২৮২ বৃহনুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

হচ্ছ ।.মাংস। পরগী। পর্ণ । পত্র। উদক। প্রজ্ঞা। মণ্ড। গার্শখ। গণ্ড। . 

গ্রন্থি। সকৃথি। কর্ণ। ন্নেহ। শীত। শ্তাম। পিশ্ব। পিত। পুক়। পৃথু। মৃছু। 
মগ্্ু। কৃষ্ণ । বর্ত,| বহু। ফেণ। চটু। কপি। কঙু। মং্ঞা। শ্লে্সন্। পেষ। 
গক্মন্। জটা-ঘাটা-কালাঃ ক্ষেপে । ন্নেহে বদ। বলবতি অংস। আবন্তাঃ 

গ্রাণ্যঙ্গ-রোগ-কুদ্রজস্তবাচকাঃ। চূড়াদিঃ । (১) 

ফেণ। পিচ্ছ!। উরস্। বকা । ধুবক11 বর্ণ। কর্ণ। তূনা। শটা। উদক। 
পাদ। কল!। পিচিগড। যব। কোক। ব্রীহি। পাঞ্চি। ধমনি। গুহা। 

গ্রহ। জ্বা। গন্ক। গ্রজ্ঞ।। শর্করাঃসিকতে দেশে। জটা-ঘাট।-কালাঃ ক্ষেগে। 

ফেণাদিঃ। ১১ | 

গাঁঞ্ি-ধমনিভ্যামীলো বেতি বক্তব্যম্। ৮ 

পাফ্টালঃ। ধমনীলঃ'। পাঞ্চমান্। ধমনিমান্। 
লোমন্। রোমন্। বল্গু। বন্র। হরি। কপি। মুনি। তরু। বহু। বন্ধু। 

লোমাদি।১২ 

পাঁমন্। ধামন্। হেমন্। শ্রেম্বন্। কৃমি। দদ্ধ। কটু। বলি। শ্রেষ্ঠ। 
গলল। সামন্। অঙ্গাৎ গ্রশংসায়াম্। বিশ্বগিত্যুন্বরদলোপোইকতসন্ধেঃ । 

জ্যোতিষ ইসো লুক্। কদ্র-শাকী-পলালীনাং স্বঃ। লক্ষ্যাঙউ্চ | পামাদিঃ1১৩(২) 

গ্রজ্ঞ|। শ্রদ্ধা। অর্চা। বৃত্তিঃ | গ্রজ্ঞা্দিঃ ১৪ 

১। ক্ষেগইতি। জটান্ত্যস্তাশ্মিন্ বা জটালঃ। কেশাদিত্বাং জটিলশ্চ। অন্থত্র জটাবাং- 

স্ত/পসঃ। এবং যাঁটালঃ। ঘাটিলঃ। অন্যত্র ঘাটাবান্। কাললঃ কালিল:। অন্যত্র কালবান্। 

শ্নেহইতি। বতসলঃ ম্েহবান্। অন্যত্র বতসবতী গৌঃ। বলবতীতি। অংসলে! বলবান্। 

অনাত্র অংসবান্। আবন্তাইতি। প্রাণ্যঙ্গাবস্তাংৎ। কর্ণিকাল; কর্ণিকাবান্ গজঃ। শিখাঁয়াঃ 

প্াধ্ঙত্বেগি নগ্যাদনভিধানাং। শিখীত্যেব। শ্রীনিপ্রহণাঁৎ শিক্ষাবান্। শিক্ষার্র বেদগ্যাঙ্গং 
নতু প্রাণিনঃ ৷ রোগাবন্তাৎ মুচ্ছাল£। বিচর্চিকালঃ। কষুদরজত্বাবস্তাৎ যুকালঃ। মক্ষিকালঃ। 
আবস্তাদিতিকিম্। হস্তবান্। হ্বরবান্। মসকবান্ ইত্যদি। 

২। অঙ্গাদিতি। প্রশস্তানাঙ্গানি সন্তযস্। অঙ্গনা। অন্যত্রাঙ্গবতী। বিশ্বগিতীতি। 

বিধু ইত্যব্যয়মূ। বিছু অঞ্চতি বিষক্। বিষগন্তাদ্যেতি বিষুণঃ বিষুবাধ্যঃ কাল: অত্রোত্তর 
গদস্য অঞ্চ ইত্যস্য সন্ধিক্রিযাঁতঃ প্রাকৃলোপঃ। অন্যত্ত বিধর্ীন। জ্যোতিষ ইতি। লেপরে 

জেটতি: শবদ্য ইস লুক্সাৎ। জ্যোন্ব!। ইনদুছ্যাতাবতিধানাং। অনাত্র জ্যোতিন্মতী। কন" 



তদ্ধিতপাদে প্রকীর্ণকযু। ২৮৩ 

মধু। মুদ্ধ। উব। স্ৃষি। সুখ । বদধু। নখ। গাংও। পাঁখু।' খ। কু 
নগ। সিদ্ধু। কচ্ছ,। শিধা। তমম্। মধ্বািঃ।১৫ | 

অত্র খাদিত্যো নায্ি। কচ্ছ,শিখযোঃ হ্বঃ। তমসস্তিমি-তমিসাবাদেশৌ 
চেতি বক্তব্যমূ। (১) 

কেশ। মণি। হিরণ্য। কবর। কুমার । রাজী। কুঞ্জ। ই্টকা। মানব। 

অর্থদোংস্তরোগঃ। গাণ্ডী। গাণ্ডি। অন্রগ। অজ্জক। নায়যেবেতেত্যনতুর্ভাঃ | 
কেশািঃ।১৬ (২) ৃ 

আর্তবার্থ রজম্। কৃষি। আন্গুতি। পরিষদ | পর্যদ। শিখা। দত্ত । উজ 

এতেভ্যোনায়্যেব। ত্রাতৃ। পুত্র। শক্রু। উৎদাহ। উৎদঙ্গ। এতেভ্যে। অনা" 
মিচ। রজ আদিঃ। ১৭ (৩) 

উর্জধো নস্ বল-বিনোরিতিবক্তব্যমূ। ন ইৎ। অভ্তুখব বিন্। (8) 

ইতি। কজাদীনাং লেপরে জস্ঃগ্াৎ। কজ্নণগমাতা গৃহগোধিকা বা নান্তযস্যেতি কক্রণঃ। 

মহচ্ছাকং শাকসমুহো বা শাবী। সাস্তাপ্যোতি শাকিন:। মহৎপলালং গরীলসমূহো বা 

গলালী। সান্ত্যস্যেতি পলালিনঃ। লক্ষ্যাইতি। লে পরে লক্ষ্রীশববদ্য উঃ রা ডিত্বাদত্তযদ্য 

স্থানে। লক্ষণ? লক্ষ্ীবান্। 

১। খাদিত্যইতি । খরো গর্দিভঃ যা অন্তর 

খবানিত্যাদি। কচ্ছ,শিখয়ৌরিতি। কচ্ছ-রপ্তস্তান্িন্বা কচ্ছুরঃ। রে গরে জরন্বঃ| অন্যত্র" 

কচ্ছুমান্। শিখা্তযস্যাক্সিন্ বা শিখরম্1 অনাত্র শিখী শিখাবান্। তমস ইতি। তমোই 

ত্যম্যেতি তিমিরমূ। তমঃ শব্ষস্য তিম্যাদেশঃ। তমিত্রমূ। অত্র তমঃশবস্য তমিস, আদেশঃ। 

অন্যত্র তমন্বি তমন্বৎ। 

২। অর্দনইতি। অর্থোহস্তাম্যাম্মিন্ রা অর্বঃ সমুদ্রঃ। অত্র সলৌপঃ। ক্বত্বাদন্য প্রায়" 

নিবৃততিঃ। গাতীগ্স্থং সাস্তাস্াক্সিন্ বা গাতীবং গাণিবমজুনধন্থঃ। অজং গচ্ছতি অঅগঃ 

সৌহত্ত্স্যান্মিন্ বা অক্গবম। অজো! বিষুঃ কো! বরঙ্গা তাবশ্মিন বিদ্যেতে অজকবম্ হযধনুঃ। 

অধবা অো মুখ্যোহদ্য অজকঃ। মুখ্যার্থেকঃ। সৌংসতয্যান্িন, বা অজকবমূ। দীর্ঘং বিধায় 

অনজকাবমিত্যগ্যাহঃ। 

" ৩ | নায্েবেতি। রজনবল| -্ত্ী।' কৃষীবলঃ কৃষকঃ। নায়ত্যর্থেংচোর্ধ ইতি দীর্ঘঃ। 

আনুতীবলঃ শৌগিকঃ। গরিষদ্বলো রাজ। পর্বদবলশ্চ। শিখাঁবলো মযরঃ। দস্তাবলোতী। 

৪1 উর্জশবঃ কিবস্তোবলবাচী। উত্ক, অন্তাস্যাশ্মিন, বা উ্জন্বরঃ সীহম্বারঃ। উদ্ধো: 

মস ইতিনম | এবং উর্জস্বী। অনামিতু র্থান,উ্ান,ইতাদি। 



২৮৪ বহন্মুপ্ধবোধব্যাকরণমু। 
 ফল। বর্হ। শূঙ্গ। গণ। গর্ভ। মল। ফলাদিঃ।১৮ 

মলাদীমসোবেতি বজব্যমূ। (১) 

উর্ণ1। অহ। শুভং। উর্ণাদিঃ 1১৯ (২) 
শৃঙ্গ । বৃন্দ। শৃঙ্গাদিঃ। ২০ 

নিদ্রা। তন্ত্রা। শ্রদ্ধা । কৃপা । দয়া লজ্জা । হৃদয়। নিজ । ২১ 

অর্শন্। উরস.। আর্র। তুঙ্গ। চতুর। পালিত। জটা। ঘাট । অব্ভ্র। 

যেন যেনাভিন্নরূপেণ শবেন তদ্বতো গ্রহণং €ত সর্বে শব! অত্র পাঠ্যাঃ। 
অর্শ আদিঃ।২২ 

রোগার্থবাত। অতিসার। পিশাচ। বাতাদদিঃ।২৩ 

গোমী ! | 
নান্যন্তযরথেহচোর্ধঃ। 891৩৩ 
স্বামী। তৃণসঃ | মেধিরঃ| রখিরঃ | দন্তরঃ। কাণ্তীরঃ। 

অণ্তীরঃ। ভ্যুমঃ। দ্রুমঃ | বনুলঃ। বাতুলঃ। বলিভঃ। তুনিতঃ। 
পর্বতঃ ৷ মরুত্তঃ। চূড়ালঃ। মাংসলঃ। ফেণিলঃ। পিচ্ছিলঃ। 
লোমশঃ | রোমশঃ । পামনঃ। অঙ্গন। | প্রাজ্ঞ | শ্রাদ্ধঃ। 

মধুরঃ| কুগ্তীরঃ। কেশবঃ | মানবঃ। রজস্বলা। কৃষীবলঃ। 

ফলিনঃ | বহিণঃ। উ্ণাধুঃ। অহতযুঃ। শূঙ্গারকঃ | বৃন্দারকঃ। 
নিদ্রালুঃ। দয়ালুঃ। অর্শসঃ। বৈজয়ন্তঃ। বাতিকী। অতি- 
সারকী। 

হিমাদের্যঃ। ৮ 
* হিমাদেরন্ত্যর্থে যঃ স্ত(দঘা। হিম্যঃ হিমবান্ পর্ববতঃ। 

হিম। গুণ। ব্রান্ষণ। মঙ্গল। মহম্। তপম্। হিমাদিঃ। 

রূপাদাহত-প্রশংসয়োঃ। ৮ 

আহত- গ্রংযোপা বিকেধর্েবর্ডমানাজগপনযাৎ যঃ স্তাদ্বা অস্তার্থে। নিঘা- 

১। মলাদীমনইতি । মলীমসঃ মলিনঃ মলবান,। 

২। অহং শুভং শব্দাবব্যয়ৌ। 



তদ্ধিতপাদে প্রকীর্ণকষ্। ২৮৫ 

তিকাভাড়নাদিনা রূপং যছৃৎপাস্ততে তদাহতমিত্যুচ্যতে । আহতং নিথ[তিকা- 

ভাড়নাদিন! উৎপারদিতং রূপমন্ত্যস্ত রূপ্যো দীনারঃ। প্রশস্তং রূপমস্ত রূপ্যঃ 

পুরুষঃ। অন্থত্ররূপবান্। | 

হিমাদেলুঃ (৮ 

হিমাদেলুঃ স্তাদ্ধ। অস্ত্যর্থে। হিমেলুঃ ছিম্যঃ হিমবান্। 
জ্যোত্মাদেঃ ফঃ। ৮ 

ব্্যোতাদেঃ ফচ স্তাদ্বা অন্্যর্থে। জ্যোত়্ঃ জ্যোতযাবান্। স্িয়াং জোৌৎস্কী 
জ্যোতম্নাৰতী। ণ 

জ্যোত্ম।। তমিঅ। কুগুল। কুতপ। বিগাদিকা। বিসর্প। সহস্র 

তমস্। সুধা । শিক্ষ। তপন্। সিকতা | শর্করা। জ্যোত্নদিঃ। 

মিকতা-শর্করাভ্যাং লুক্ দেশে । % 
আভ্যামস্ত্র্থবিহিভানাং ত্যানাং লুক্ স্তাদ্বা দেশে বাচ্যে। দিকতা। 

শর্করা দেশঃ। পক্ষে দিকতিলঃ দৈকতঃ মিকতাবান্। শকিলঃ শার্করঃ 

শর্করাবান্। ৬ 
সদা নিষ্কাদিশতপহত্র-গবেকা দ্যতোণিকে। নৈকন্রব্যাৎ।& 

নি্ষশবপূর্বাত্যাং শতদহশ্াভ্যাং গোশবপূর্বাদেকশবপুর্বধাদকা রাস্তাচ্ 

ণিকঃ স্তান্লিত্যমন্ত্যর্থে। নত্বেকদ্রব্যশবাৎ। নিফশতমন্ত্স্ত নৈফশতিকঃ। 

নৈফপহশ্রিকঃ। গৌশতিকঃ। গৌসহত্রিকঃ। একবস্ত্রিকঃ। একশাতিকঃ। 

উত্তরদপ্য ব্রিঃ। একদ্রব্যাত্ত, একদ্রব্যবান্। অনতত্ত একবিংশতিমানৃ। 

একগবিকঃ ইতি একশ্টাসৌ গৌশ্চেতি একগবঃ গোহস্ত্যন্তেতি সাধ্যমূ। সদা" 

গ্রহণাদন্তযত্যান্তরনিবৃত্তিঃ। 

হুত্ত-সায়োরীয়;।৮ 

লে রীয়ঃ স্তান্লিত্যমস্ত্যর্থে হুজনায়োর্বাচ্যয়োঃ। অচ্ছাবাকশবোখিস্তি 

যন্সিন্ অচ্ছাথাকীয়ং হৃক্তমূ। যজ্ায়জোইস্তি যম্মিন্ বজঞ|যজ্ঞীয়ং সাম। 

লুক্ তু বাহ ধ্যায়ানুবাকুয়োঃ। * 

লেরীনঃস্যানস্তযর্ঘে অধ্যায়ে অন্ুবাকেচ বাচ্যে। ভন্ত-তু লুগ্া। গর্দভা- 
শব্দোহস্তি যন্সিন্নধ্যায়ে অন্ুবাকেব! স গর্দভাতীয়ঃ গর্দভাওঃ | দীর্ঘলীবিতীয়ঃ 

দীর্ঘদীবিতঃ। পণিতন্ততীয়ঃ পলিতস্তত্তঃ। 



২৮৬ বৃহস্মুপ্ধবোধব্যাকরণমূ।, 

বিমুক্তাদেঃ হও; | + 

বিমুক্কাদেঃ কঃ শ্বাদন্তার্থে অধ্যায়ে অন্গবাকেচ বাচ্যে। 'বিমুক্ষশো হস্তি" 

যন্সিলধ্যায়ে অন্ধাকেব! স বৈমৃক্তঃ। 

বিশুক্ক। বন্ু। মরুত্বৎ। দুষন্। দশার্হ। পরিষদিক। দেবাস্থর। 

দশীর্ঘপয়ন্। হর্ধবৎ। বৃত্রহতি। নুবর্ণ। উপনৎ। সোম। পতত্রি। উর্বশী । 

অসিহত্য। ছবির্ধান। অগ্নাবিষুঃ। রক্ষোস্থর। গত্বীবৎ। সত্বৎ। ইড়া। 

ধদসং। মহীয়ল। বন্গুমৎ। বয়দ্। মহিত্রী। হেতু । বিমুক্তাদিঃ। 

গোষদাদেরকঃ। + 

গোষদাদেরকঃ স্তাদস্ত্যর্থে অধ্যায়ান্থবাকয়ে। বাঁচ্যযোঃ । গোষদকে| অধ্যাহে| 

অনুবাকো! বা। ৃ 

গোষদ। ইযেত্বা। মাতরিশ্বন। দেবন্যত্বা। দেবীরাপঃ। কৃষ্োস্তা- 

হ্বরেই:। দৈবীধিয়ম্। রক্ষোহন্। অঞ্জন। প্রভৃত। শান । গোষদাদিঃ। 

নাস্তার্ঘাৎ সরূপঃ | + 

অন্ত্যর্থত্যান্তাৎ ম্মানরূপে! অস্তার্থত্যো নস্তাৎ। দণ্ডোংস্তযস্য দ্ডিকঃ 

মোহস্ত্যম্যেতি পুলরিকে। নম্তাৎ। অসমানরূপত্ত স্তাদেব। দ্ডিকবস্তে! গৃহাঃ। 

দ্ডিমতী শাল! । 
গুণে রসাদেরিয়াদয়ঃ | ১ 

গুণেবর্তমানেত্যো রসাদিত্য ইল্লাদয়ো নস্থ্যঃ। রূপবান্। রসবান্। 

ইত্যা্দি। গুণইতি কিম্। রদসিকোনটঃ। অন্্রত্যাদিতাবোরনঃ। বূপিনী- 

কন্ত]!। অত্র শোতাযোগ্যতা গম্যতে। 

রল। রূগ। গন্ধ । স্পর্শ। শবা। ন্সেহ। বর্ণ। রসাদিঃ। 

অত্রাহঃ। 

তৃম-নিন্দা-গ্রশংসাস্থ নিত্যযোগেহ তিশায়নে। 

ংসর্গেহম্ভিবিব ক্ষায়াং ভবস্তি মতুবাদয়ঃ। (১) 
তূয়ি গরোমান,। নিন্দায়াং কৃষ্ঠী। গ্রশংসায়াং রূপবতী কক্টযা। মিতা"" 

যোগে ক্ষীরিণে! বৃক্ষাঃ। অতিশায়নে উদরিণী কন্তা!। মংসর্গে দণ্তী। নতু বঞ্ত 
গৃহে স্থিতে দণ্ড: ন দণ্ডী। গ্রায়িক মিদং গুত্রবান্ দেবদত্ত ইত্যাদি দর্শনাৎ। 

৯। জন্তি বিবক্ষায়াং যে মতুবাদয়ন্তে তৃমার্দিবর্ষেহু ভবস্তীতর্ঘঃ। 



তদ্ধিতপাদে গ্রকীর্ণকমু। ২৮৭ 

বাগ্সিবাচাট-বাচালাঃ। ৪। &। ৩৪ 
বাচোহস্তার্থে এতে নিপাত্যন্তে। 

জন-খলাদি-গো-রথ-বাতাত্েন-ত্র-কড্যোলহসজ্জে । 

| ৪181 ৩৫ 

জনতা । বন্ধৃতা। খলিনী। হলিনী। গোত্রা । যা 

বাতুলঃ। 
জন। গ্রাম। বন্ধু। গজ। সচায়। জলাদিঃ। 

খল। হল। ভাক। কুটুষ্ব। বুদ্ুম। পন্ম। নল। উনুক। কুমুদ 

খলাদি রাক্কৃতিগণঃ » 

সঙ্থ্যায়া ডট পুরণে। ৪। ৪। ৩৬ & 
একাদশানাৎ পূরণঃ একাদশঃ। 
নোহসঞ্যাদের্মট | ৪1 ৪1 ৩৭ 

অনঙ্যাদের্নান্তসঞ্্যায় মট্ স্তাৎ পূরণে | ্ ঞ। 

তমট্ ষঞ্ঠ্যাদেঃ। ৪। ৪1 ৩৮ 
অসঙ্থাদেঃ খগ্্যাদেস্তমট্ স্যাৎ পূরণে। যষ্টিতমঃ। 
মপ্ততিতমঃ। সঞ্থ্যাদেত্ত একযঃ | 

শতাদি-মান-মংবসরাং। ৪ ৪। ৩৯ 

এভ্যন্তমট. নস্যাৎ পুরণে। শততমঃ। একশততমঃ। 

মামতমঃ। সহবংনরত্মঃ | 

বিৎশত্যাদের্বা। ৪। ৪1 ৪০ 
বিংশতিতমঃ বিংশঃ | ব্রিহশতমঃ ভ্রিহশঃ। 

চতুঃষট্-কতি-কতিপয়াথট্ | 8৪1 8৪18১ 

চতুর্থঃ| ষষ্ঠঃ। কতিথ। কতিপয়থঃ। 
বহুগণ-পুগ-নঙ্ঘাতোস্তিথট, তলোপশ্চ। ৪। ৪1 ৪২ 

॥ 



২৮৮ বহমথু্ীবোধব্যাকরণমূ। 

রহুতিখঃ। যাবতিথঃ | 

দ্বিতীয়-তৃতীয়-তৃয্য-তুরীয়াঃ। ৪। ৪। ৪৩ 
এতে নিপাত্যাঃ। 

সঙ্্যায় ধাচ গ্রকারে। ৪1৪1 88 

চতুঃ গ্রকারহ চতুর্দা । 
দৈধৎ দেধা ত্রৈধং ত্রেধা যোত্রেকপ্যংব]। ৪1 ৪। ৪৫ 
এতে নিপাত্যন্তে বা প্রকারে। পক্ষে দিধা ত্রিধ! ষড্ধা 

একধা। 
সঙখ্যায়া অবয়রে তয়ট্। 9181 ৪৬1 (১) 
চতুরবয়বৎ চতু্য়যৃ। 
দিত্রের্বায়ট,| ৪1 ৪1 ৪7 
ঘবয়ং দিতযযৃ। ত্রয়ং ত্রিতয়যৃ। 

উভশব্বান্নিত্যমিতিবক্তব্যমূ। » 

উভয়ম্। 

তর-্তমৌ দি হুনামেকোতকর্ষে। ৪ | ৪1 ৪৮ 
ঘয়োরেকস্যাতিশয়ে তরে! বহুনাস্তমঃ স্যাং। অয়মনয়ো 

রতিশেন বিদ্ান্ বিদত্তরঃ| অয়মেষামিতিশয়েন বিদ্বান্বিদত্বমঃ। 
শুভ্রতরা। শুঁভ্রতমা। 
 ব্লপকল্পেচেবুপ, সুংবা বিভু পুন্নচ্চ। ৪। ৪1৪৯ 

তর-তম-ূপ কন্সেযু ঈবন্তমুবন্ত্ণ মূ বা স্যা। উদৃদিতূ 

1 

১। অবয়বে ইতি সামান্য।ভিধানাৎ অবয়বার্থে অবয়যো যস্তেত্যর্থেচ প্রতায়ঃ স্যাদিতি 
সিধ্যতি। এবং চতুরবযুবমিতাস্যাপি চডুণামবয়বানাং সমাহার ইতি চত্বরে অবয়বা যমোতার্থ- যয়মভিমতদ্। তেন, ঘটচতুং মুনিত়ং যবঘযমিত্যাহ্ুপপত্তিঃ | চতুটী শব্দানাং প্রবৃত্তি রিতাপপত্তিশ্চ। 



তদ্দিতপাদে প্রকীণক্ৃ। ২৮৯ 

' পুম্বচ্ঠ। স্ত্বিতর। শ্ত্রীতর|। বামোরুতর! বামোরূতরা। বিছু- 
ধিতর| বিঢুধীতর বিদ্বত্তরা । মতিতরা মতীতর। সত্তরা। 

ক্রব-চেল*গোত্রমত-হতেঘীগ, নৈকাঁচ,। ৮ 

ক্রবাদৌ পরে 'মনেকাচ, ঈবন্ স্বং বাস্তাং। উদৃদিত্ত পুংবচ্চ। ক্রব- 

চেল-গোত্রশবাঃ কুংসার্থাঃ। পত্রিক্রবা পত্রীক্রা। ত্রাহ্মণিচেলী ত্রাঙ্মণীচেলী। 

তরুণিগোত্র। তরুণীগোজ।। কুমারিমত কুমারীমতা। গৌরিহত| গৌরী 
হত|। বিদুষিক্রনা বিদ্ষীক্রবা! বিদ্ব্ধবা। সতিচেলী দতীচেলী সচ্চেলী। 

ঈবিতি কিম্। বামোরক্রবা।, লঙ্গীচেলী। নৈকাজিভিকিম্। স্ত্ীক্রবা। 

সত্রীচেলী। 

ন ন্তরোৰ তরাদৌচ। ৯ রর 

নিত্যন্ত্ীলিঙ্গমনেকাজীবন্তং স্বং নপ্ত।ৎ পুংবচ্চ নন্য।ৎ ক্রবাদৌ তরাদৌচ। 

বদরীতরা। বদরীক্রবা। স্ত্র্যেবেতি কিহ। গৌঁরিতরা। গোরিক্রবা। 

নৈকাঁজিতি কিম. স্ত্িতরা। 

ত্যাদেশ্চ রূপঃ | ৪1 ৪1 ৫০ 

লে স্ত্যাদ্যন্তাচ্চোৎকর্ষে রূপঃ ম্যাৎ। পট্রপঃ। গচতি- 

রূপযৃ। 

কিমে-ব্যাচ্চাজব্যে চতরাৎচতমায্। ৪1 ৪1 ৫১ 

কিম এদ্তাৎ ব্যাৎ তদান্তাচ্চ দ্বিবহুনামেকোংকর্ষে 

চতরাহ চতমাং-স্তে। নতু জব্যে। কিন্তরামূ। প্রাহেতরাষূ। 

উচৈস্তরাম[ পচতিতরাম। এব চতশাধু। প্রব্যে তু 

উচ্চৈস্তরস্তরুঃ | 
গুণাদেটেয়সু | 91 ৪1 ৫২ 

গণাবাচিনো দিবুনামেকোৎকর্দে জমাদিষ্েসু ঈীয়- 

স্বিষ্ঠৌ বাস্তঃ। 

প্ীমতন্চ ভিন্নৈকাচ?। ৪1 ৫৩ 
৩৭ 



২৯০ বৃহন্যুপ্ধীবোধব্যাকরণমূ।, 

ঞ্রিরিমন্ ইষ্ট ঈয়ন্থশ্চ অনেকাচোলেঃ পরোভিৎস্যাৎ। : 

লঘিষ্ঠঃ। লঘীয়ান্। 

লুঙ মদ্দদ্বিনাম। ৪। ৪ । ৫৪ 

মতিষ্ঠ । মেধিষ্ঠঃ। 

তূণ লোপ্যঃ। ৪। ৪1 ৫৫ 

করিষ্ঠঃ । ৃ 

বাটান্তিক-স্থুল-দুর-যুব-ক্ষিপ্র-ক্ষুদ্র-প্রিয়-স্থির-ন্ফিরোর-গুরু 

বছল-তৃপ্র-দীর্ঘদ্রন্ বৃদব-বন্দারকাঃ সাধ-নেদ-স্থব-দব-যব ক্ষেপ 

ক্ষোদ-প্র-স্থ-স্ফবর*্গর-বংহ-ভ্রপ-দ্রাব-দ্রাম-বর্ধ বৃন্দাঃ । 

| ৪1 ৪। ৫৬ 

এষা স্থানে ক্রমাদেতে স্থ্য ঞ্গাদিমু। সাধিষ্ঠঃ| নেদিষ্ঠঃ। 

স্থবিষ্ঠঃ। দবিষ্ঠঃ | যবিষ্ট।। ক্ষেপিষ্ঠঃ। ক্ষোদিষ্ঠঃ। প্রোষ্টঃ। 

সবষঠু। ক্ষে্ঃ | বরিষ্ঠঃ | গরিষ্ঠঃ | বহহিষ্টঃ। ত্রপিষ্ঠঃ। ডরাথিষ্ঠঃ। 

দ্রদিষ্ঠঃ। বর্ষিষু । বৃন্দিতউঃ। 

গ্রশনা? শ্রঃ। ৪1৪1 ৫9 

শ্রেষ্ঠ । 

জো বৃদ্ধশ্টেয়ন্া।) | ৪1 ৪ ৫৮ 

বৃদ্ধঃ প্রশসাশ্চ গ্যাদৌ জাঃ স্যাৎ তক্মাচ্ষেরমোরী আঃ 

স্যাং। জ্যেষ্টঃ | জ্যায়ান্। 

পুথু-সদু-কৃশ-ভৃশ-দৃট-পরিধ্ডসাদ্রটি। ৪। ৪ ৫৯ 

এষাম্বকারদ্য ঞ্াদৌ রঃ স্যাং। প্রথিষ্ঠঃ। 

যুবাল্পৌ কন্বা। ৪ ৪1 ৬০ 

কনিষ্ঠ; যবিষ্ঠঃ অক্গিষ্ঠঃ । এবমায়স্তঃ। 



তদ্ধিতপাদে প্র কীর্ণকম্ | ২১১ 

গুণাদিমন্ ভাবে। ৪1 ৪ | ৬১ 

গুণবাচিন ইমন্ স্যান্টাবে। লঘিম] । 
বর্ণ-লঘুদিভ্য এবেতি বক্তব্যম। % (১) 
লঘু। পৃথু।* মূছু। মহৎ। পটু। তন্ু। বহু। সাধু। অধু। আত্ড। 

বছল। গুরু। উরু। চও্ড। থণ্ড। বাল। অকিঞ্চন। হোড়।পাক। বংস। 
মন্দ। স্বাহু। হ্ব। দীর্ঘ। গ্রিয়। বুষ। খজু। ক্ষিগর। কুদ্র। দুঢ়। পরি- 
বুঢু। কশ। তৃশ। বক্র। চুক্র। শুত্র। ভর্গ। আত্র। লবণ। তাম। 

অল্ন। শীত। উষ্ণ। জড়। বধধির। পণ্ডি। মধুর। মূর্ঘ। মৃক। স্থির। তরুণ। 
বিশ্বাত। বিলাভ। বিমতি। বিমনন্্। বিশারদ । নম্মতি। লক্মনস্। 

এতৌজবনে। ল্থারীরাকৃতিগণঃ | 

ভূয়োভূমূয়িষ্ঠাঃ। ৪। ৪ ৬২ *, 
বছোরীয়ন্বিমনিষ্ঠন্ত্য ক্রমাদেতে নিপাতান্তে । 
ত্যাদেশ্চোনে কক্পদেশ্য-দেশীয়াঃ। ৪1৪ | ৬ 
লেস্তযাদ্তাচ্চ ঈষদুনে অর্থে এতে স্থাঃ। ঈয়দুনে৷ বিদ্বান 

বিদংকল্পঃ| বিদ্দ্দেশাঃ | বিদ্দেশীয়ঃ। তার্কিকদেশীয়া। 

পচতিকল্পমূ। 

লের্বছঃ প্রাক । ৪। ৪1 ৬৪ 

ঈষদুনঃ পটুঃ বহুপটুঃ। 
পাশঃ কুৎসায়ামৃ। ৪1৪91 ৬৫ 

কুৎমিতে! ভিষক্ ভিষকৃপাশঃ। 

চরট, ভূতপূর্কে। 91 ৪। ৬৬ 

ভূতপূর্বে অর্থে চরট..স্যাং। ভূতপূর্বব আচাঃ আচাচরঃ। 
গোঁষ্টা়ীনঃ |» 

গ্োঠঠশনবাডরতপূর্বে অর্থে ণীনঃ স্তাঁৎ। গৌ্টীনম)। 
শী িপিপসপসপোপিসসপসসপী পিপিপি পপি শাশাাীশিিশতিশিিকি 

১। বর্ণ বিশেষবাচিভাঃ শুক্াদিভো। লগণদিভা্চ ইতার্থ;। 



২৯২ বৃহনুগ্ধীবোধব্যাকরণমূ। 

ষ্যা রূপ্যশ্চ। ৪1 ৪। ৬৭ 

্য্তাদ্রপ্যশ্চরট্ চ স্যাৎ ভূতপূর্বে অর্থে । কৃষ্ণম্য ভুত- 
পূর্ব! গৌঃ কৃষ্ণরূপ্যঃ কৃষ্ণচরঃ | শুভ্রারূপ্যঃ শুভ্রচরঃ। 

বহ্বল্লীর্থাৎ কাচ্চশম্ বা । ৪ ৪। ৬৮ 

বহবর্থাদক্লার্থাচ্চ কাৎ পরশ্চশস্ ম্যাথ । বছুশো দেহি। 

তূরিশঃ । অল্পশঃ | ক্তোকশঃ। 

সত্যৈকার্থাদীপ্দায়ায্। ৪, ৪1 ৬৯ (১) 

কতি কতি কতিশঃ | গণশঃ। যাবচ্ছঃ। তাঁবচ্ছঃ ৷ দ্বিশঃ। 

পাদশঃ। ] 
চকৃত্বন্ বারে ।৪1 ৪ 9০ 

কতিব্ারান্ ভূঙক্তে কতিক্ৃত্বঃ। গণকৃত্বঃ | পঞ্চকৃত্বঃ। 

সুচ্চতুদ্ধিত্রেঃ ) ৪1 &। ৭১ 
এত্যঃ স্ুচ, স্যাদারে । চতুঃ | ছিঃ | ত্রিঃ। 

শকৃত। * 

একশব্বস্া স্ুজস্তন্ত শকদিতি নিপাত্যত্যে। 

বহোর্ঘাচ বাঁহবিপ্রকুষ্টকালে। ৮ 

বহুশব্ধাদাসন্নকালে বারে ধাঁ, স্তাদ্বা। বহুধা বহুকৃত্বে। বা দিবমদ্য 

ভূঙক্তে। অবিপ্রকষ্টকালইতিকিম.। মাসস্য বহকৃত্বো ভুঙক্ে। 

ময়ট তদ্রুপে। ৪1 ৪। ৭২ 

'তদাত্বকে অর্থে ময়ট, স্যাং। 'বিষ্ঞাত্বকমূ বিষুময়যূ। 

বায়ম্। 

তৎপ্রাচুর্য্যে চ। ৯ 

১। সখ্য াদিতাত্রাপি কাদিত্যন্থবর্ততে । তেন স্বয়েঘয়োঃ স্বমী ইত্যাদে নন্তাৎ। 
একার্৫ঘপদেন একপরিমাণবাঁচকশবা! গৃহান্তে। যথা পদপদেন একপাদা্তৰ গ্রহণম্ 

পণাদিশব্দেন চ একপণাদেরেব এহণম্। 



তদ্ধিতপার্দে প্রকীর্ণকমূ। ২৯৩ 

ততগ্রাচুর্ধ্যে অর্থেচ ময়ট, স্তাৎ। অন্নং গ্রচুরং যত্র অন্নময়ো, যক্ঞঃ | 
অপুগময়ং পর্ধ। 

মূল্যক্রে তব্যয়োরংশে সঞ্ঘযাগ্লাঃ ক্রেতব্যমূল্যয়ে| নৈকাৎ। ৯ 
মুল্যাংশে ব্রমানাৎ সঙ্্যাবাঁচকাঁৎ ক্রেতব্যে বাচ্যে ক্রেতব্যাংশে বর্ত- 

মাঁনাৎ সঙ্যানাটকাৎ মূল্যে বাঁচে চ ময়ট, স্যাৎ নত্বেকাৎ। ধবানাং দ্বাবংশৌ 
মূল্যং বন্তোদশবিহঃ দবিময়মুদশ্রিৎ যবালাম | তিশ্লানাং দ্বাবংশৌ মূল্যমস্যাঃ 

শকরায়াঃ দ্বিময়ী শর্কর| তিলানাম | দ্বাবংশাবুদশ্বিতঃ ক্রেতব্যো যেষাং 

যবানাং দ্বিময়া যবা উদশ্বিতঃ। দ্বাবংশো, শর্করায়াঃ ক্রেতব্োঁ যেধাং তিলানাং 
দ্বিময়। স্তিলাঃ শর্করায়াঃ। অংশ ইতি কিম. দৌ ব্রীহিববৌ মূল্যমন্তোদ শ্বিতঃ । 

নৈকাদিতি কিম. | ক্রানামেকোহংশো! মূল্যমন্তোদশ্বিতঃ। 

প্রকারে জাতীয়ঃ। ৪। 8। ৭৩ (১ 

তার্কিকজাতীয় | 
সথলাদেঃ কঃ1৮ 

সুঙ্লাদেঃ প্রকারে কঃ স্যাৎ। জাতীয়াপবাঁদঃ। *  স্থলগ্রকারঃ স্বলকঃ। 

স্করৎকাস্তযা স্থলবৎ প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ। অচলন্নপি চলনমিব। লক্ষ্যতে চলংকঃ। 

চঞ্চংকঃ। বৃহতকঃ। 

সথল। অণু। মাধ চলৎ। চঞ্চৎ। বৃহৎ। ইযু। পত্র। মূল। কুমারীপুত্র। 

কুমারী । শ্বশুর। মণি। হল। চঞ্চ। তিলে বাচ্যে কৃষ্ণ । ব্রীহৌ বাচ্যে 

যব। ইক্ষু । তিল। পাদ্যকাল। অবদাত। ইচ্ষাদয়ঃ সুরায়াং বাচ্যায়াম্। 

আচ্ছানে বাঁচে গোমূত্র। অহৌ বাচ্যে স্ুরা। শালৌ বাচো জীর্দ। 

সথলাদিঃ। 

বিত্ে চুধ্চুচণৌ। ৪1 ৪1 ৭৪ , 
বিদ্যা বিদ্যাচণঃ ।, 
নিরৃতে ভাবাদিমূঃ | 1 ৪1 ৭৫ 
পাঁকিমঃ। 

পশুভ্যঃ-স্থান দি-ট্কে গোষ্ঠ গোযুগ-যড়গবমূ।৪। ৪1 ৭৬ 

$ 

১। প্রকার; সা অন্তু সাদৃশাপরং সাদৃশ্যবৎপরধ প্রকারপদমূ। 

৪ € 



২৭৯৪ বৃহম্মুধবোধব্যাকরণমূ। 

গোগোষ্ঠযূ। গোগোযুগম্ । গোষড়গবমূ | 
শুপ্োক্ষভ্যোহপকর্ষে র-ছরৌ। ৪। ৪1 ৭৭ 
অপর! শুগা শুণারঃ। শমীরঃ। কুটীরঃ। উক্ষতরী। 

শও1। শমী। কুটা। শুগাদিঃ। 

উক্ষন্। বৎন। অশ্ব । খষত। কাহ্। গোণী। উক্ষা্দিঃ। 

পীলু'তিলোমা-কর্ণাদেঃ কুণতৈলকট জাহম্ পাক-স্সেহ 
রজোমুলে। ৪1 ৪1 ৭৮ ৃ 

গীলুকুণঃ। তিলতৈলমৃ। উমাকটঃ। কর্ণজাহ্যৃ। 
পীলু। কর্ন্ধু। শমী। করীর। কুবল। বদর অশ্খ। আঁম। 

থদির। পীন্বাদিঃ। রি 
তিল। সর্ষপ। ইন্ছুদী। এরও । তিলাদিরাকৃতিগণঃ। 
উমা। ভ্গ। তিল। অলাবু। উমাদিঃ। 

কর্ণ। অর্ষি। নথ। মুখ। কেশ। পাদ। গুল্ফ। ভ্র। শূ্ঘ। দত্ত। 

ওঠ । পৃষ্ঠ। অনুষ্ঠ'। কর্ণাদিঃ। . 

অবিকটাদয়ঃ।৯ 

অবিকট-মস্কট-নিকট-উৎকট-বিকট-প্রকটাহবকট। অর্থ বিশেষে নিপা- 

ত্যান্তে। 

ক্ষেত্রে শীকট-শাকিনৌ । ৪1 ৪। ৭৯ 
ইন্ষুশাকটমৃ। ইক্ষুশাকিনয্। 

ইক্ষা দিভ্য এবেতি বক্তব্যম্।৯ 

ইক্ষা দিরাককৃতিগণঃ। 

ইতোহস্যজাতে। ৪1 91 ৮? 
ফলমস্তজাতং ফলিতয্ । 

তারকাদিভ্য এরেতি বক্তব্যম.।১৫ 

তারক1। ফল। পুষ্প। মুকুল। মঞ্জরী। কণ্টক। পিপাপা। সুখ । ছঃখ। 

লজ্জা ধজীব। কুট্যুল। শৃচক। রোগ। বিচার। ব্যাধি। নি মণ। মুল! 



তদ্ধিতপাদে গ্রকীর্ণকমূ 1 ২৯৫ 

মত্র। গুরীষ। কিশলয়। কৃম্ুম। প্রচার । তন্দ্রা ূচ্ছ। সংজ্ঞ।।, বেগ। 
পুক্ষা। দীক্ষ!। শ্রদ্ধা! । গ্রতিবিস্ব। উৎকঠা। ভর। দ্রোহ। চত্দ্রিক|। হন্ত। 
উচ্চার। স্তবক। পল্লব। গৌরব। খণ্ড। ধেনুষ্যা। অন্র। ওভ্র। অঙ্গারক। 

অঙ্গার। বর্ণক।, পুলক। তিলক। প্রবাল । কুবলয়। শৌবল। গর্ব । ব্রণ। 
রণ। শর। গ্রত্যয়। তরঙ্গ । কল্লোল। অরাল। রাগ। পণ্ডা। চন্ত্রক। 

কঞ্চুক। কণ্টক। সীমন্ত। কর্দম। কজ্জল। কণঙ্ক। কুতুহল। কন্দল। 
কন্দর। আন্দোল। অন্ধকার, শূঙ্গার। কোরক। অস্কুর। মুকুর। রোমাঞ্চ । 

হর্ষ। উৎকর্ষ ক্ষুধা। তৃষা । জর! গ্বৌর। দোহ। শান্ত্। বুভৃক্ষ!। বেগ। 
নিদ্বা। মুদ্রা। সুত্র । বর্মন্। পিও। শ্বর। অপ্রাপিণ্যর্থে গর্ভ। তারকাদি- 
রণকৃতিগণঃ | (১) * 

ছিঃ ক-তৃম্স্বভৃততগ্ভাবেহস্বাবীর্ধাবঝগ্য । ৪। ৪ ৮১ 

অভূততভভাবে অর্থে কভৃত্তিযু পরেষ্ ছিঃ স্যাৎ তন্সিংস্গ- 
বর্ণয়ে রীকাররধো স্তে। নতু ব্যস্য। ৃ 

ত্যো বমাত্রো লোপ্যঃ। ৪1 ৪ ৮২ 

বকারমাত্র স্ত্যো লোপ্যঃ স্যাং। অকৃৎ কৃষ্ণ করোতি 
কৃষ্ঠীকরোতি। কৃষ্ঠীভবতি। কৃষ্ণীপ্যাং। 

ষঙঙ্য.ক্যে চদ্রা। ৪1 ৪1 ৮৩ 
থকারোরী স্যাৎ ষডি ডে ক্যে চর চ। মাত্রীকরোতি। 
মনশ্চাক্ষুশ্চেতোইরূরজোরছোহস্তলোপ ম্চ্ৌ।৪। ৪1৮৫ 
মনীকরোতি। 
কাতক্সায়ত্ে। সম্পদ্য-ক্রাদো চপাদা। ৪। ৪1৮৫? 

১। নন তারকা দিগণে বুদৃক্ষা। পিপাঁন। শ্দৌ কথং পঠ্যেতে মনস্তাংক্তে কৃতে বুতূক্ষিতঃ 

পিপাসিতত উঠি সিধ্যতীতি চে মৈবম্ এতয়োঃ সকন্মবকত্বাথ কর্তরি,বাচ্যে ক্তপ্রত্যয়াসন্তবাং | 

কর্ধণি ক্তে কৃতে তছুভয়পদসিদ্ধাবগি ওদনজলাদেরব তৎকর্দণো বোধকত্বাৎ ভংকর্তৃবোধ 

কত্বাযন্তবাৎ। ইতপ্রত্যয়েন তু তদাঅয়োপস্থিতি; সথঘটা। 

্ ৬ 



২৯৬ বৃহগ্প্ধীবোধব্যাকরণমূ। 
সাকল্যে অধীনতেচার্থে মম্পদ্যাতি-কৃ-ভূত্তিষূ পরেধূ চসাং- 

স্যাদা। কৃতস্সং লবণ জল সম্পদ্যতে জলমাৎ সম্পদ্যতে। 
রাজায়ত্তৎ সম্পদ্যতে রাজদাৎ সম্পদ্যতে । 

দেয়ে ব্রাচুচ। ৪। &। ৮৬ 

দেয়ে অর্থে ত্রাচ্ চসাচ্চ স্যাৎ সম্পদ্যাদৌ। দেবায় দেয়ং 
করোতি দেবত্র। করোতি। দেবমাংকরোতি। 

নৈকাচোহব্যক্তান্ুকরপাভ্ভাচ, বানিতৌ দিশ্চ।৪। 81৮৭ 
অনেকাচোহব্যক্তানুকরণাং সম্পদ্যাদৌ ডাচ. স্যাছ 

নত্বিতৌ তন্মিংশ্চ দিভভীবঃ। |] 

তলোপ্যোহতষ্টিন্তিতৌ দেস্ত্তোবা | ৪। 81৮৮ (১) 
তস্যাদক্তস্য ত লোপ্যো ভাচি। ইতে তু টির্লোপাঃ। 

দেস্ন্তো লোপ্যো বা। 

পটপটাকরোতি। একাচন্ত স্থকৃকরোতি। ইতৌ তৃপটদ্িতি 
করোতি । পটিতি পট ওপটেতি পটতপটদ্বিতি। 

তীয়-সম্ববীজ-সঙ্ঘযাদিগুণাৎ কৃঞ্জি কষৌ। ৪1 ৪1 ৮৯ 

এভাঃ করোতৌ ডাচ স্যাৎ কৃষৌ। দ্বিতীয়কর্ষণৎ করোতি 

দ্বিতীয়াকরোতি। মম্বাকরোতি। বীজেন মহ কর্ষণৎ করোতি 

বীজাকরোতি। দিগুণাকরোতি। 

সময়-নিদ্ুল-ছুঃখ-শুল-সত্যাৎ যাপন-নিক্ষোষ-প্রাতিকুলা- 
পাকাশপথে । ৪ ৪। ৯০ 

4 

১। ইতি শবে পরে, দ্বিরুত্তন্যান্তলোপবিকল্পবিধানাক্ষেপাৎ ইতৌ পরে দ্বির্ভাবোপি 

বৈকল্পিকঃ প্রতীয়তে। তেন দ্বির্ভাবাভাবপক্ষে পটিতি অত্র টিলোপঃ তদ।বপক্ষে পট- 

দিতি। দ্বিাবপক্ষে অস্তস্য লেপে পটখপটেতি। তদভ।বপক্ষে পটতপটদিতি। 



£ 

তদ্ধিতপাদে প্রকীর্ণকম্। ২৯৭ 

এভাত ক্রমাদেষর্থেষ্ ডাচ, স্যাৎ কৃপ্রি। সময়াকর্যেতি। 

নিষ্চলাকরোতি। দুঃখাকরোতি। শুলাকরোতি। সত” 

করোতি। | 

সপত্রনিষ্পত্রাৎ প্রিয়নুখান্মদ্রতদ্রাৎ গীড়ানুকুল্য-বপনে | 

৪81 8 | ৯১ 

এত্যঃ ক্রমাদেতেঘর্থেষু ডাচ স্যাৎ কৃঞ্চি। সপত্রাকরোতি। 

নিম্পত্রাকরোতি সৃগযু। প্রিয়াকরোতি। মদ্রাকরোতি । 

ভদ্রাকরোতি । 

দত্ব-মাত্রদয়্ট্ মানে । ৪1 ৪। ৯২ ) 

পরিমাণার্থে এতে স্ুঃ। গজপরিমাঁণো গজদঘ্বঃ | গজ- 

মাত্রঃ | গজদ্ধয়ন? । ৫ 

উদ্ধ গ্রমাণ এবেহ তৃহীয়-প্রথমৌ মতৌ।* 

মানমাত্রে মধ্যমন্ত গ্রচ্থমাজাদিদর্শনাং।% ** 

হস্তি-পুরুষাভ্যাং ফোবা । ৮ 

আভ্যাং পরিমাণে ফে বা গ্যাৎ। হস্তী পরিমাণমন্যয হান্তিনম্। পৌরুষম। 

পক্ষে হস্তিদন্্ং পুরুযদদ্রমিত্যাদি। 

মানানুক্ গাত্তনিত্যম, | % 

মাঁনার্থাৎ দ্লাদীনাং লুক্ন্যাদ্ধা। কৃতগসাত্তনিত্যম্। হস্তঃ পরিমাণ 

মনা হস্তঃ। বিতন্তিঃ। শযঃ। পক্ষে হস্তমাত্রম্। বিতন্তিমীত্রম । শয়মাত্রম্। 

হত্তাদয়ঃ প্রমাার্থত্বেন গ্রসিষধাঃ। গীত, দ্বৌ হস্ত পরিমাণমন্ত দ্বিহত্তঃ। 

নিত্গ্রহণং সংশযেপিলুগর্থম্। 

সঙ্যাযাশ্চ সংশয়ে মাত্রট,। ৯ 

মানার্ঘবৎ গঞ্্যাবাচকাচ্চ সংশয়ে মাত্রট্ স্তাঁৎ। হস্ত; স্তা্নব| হস্তমাত্রম্। 

গাত্ত, বৌ হস্তো স্যাতান্নবা দিহস্তম। গ্রন্থ: স্যন্নবাগ্র্থমীত্রমূ। পঞ্চ স্যর্নবা 

পঞ্চমাত্রং। বহুমীত্রম্। বস্তা স্বার্থে । যারন্মাত্রম্। তাবন্মাত্রম্। (য়ন্মাত্রম্। 

৩৮ দি. 



২৭৯৮, বৃহন্পগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

যঙ্থ্যা-শনৃ-শতো| ভিন্। ৪। ৪1 ৯৩ 

সঙ্থা! বাচকাৎশনস্তাৎ শদস্তাচ্চ ভিন্ স্যান্মানে। দশী। 

ত্রিংশী। 
বিংশতেঃ 1৯ 

বিংশতিশবাড্ডিন্ স্যান্ানে | বিংশতিঃ পরিষাণমেযাং বিংশিনোহ ক্গিরসঃ | 

কতি-যতি-ততি-যাবত্তাবদেতাবৎ-কিয়দিয়ন্তঃ |8 181 ৯৪ 
কিৎ-যত্তদাৎ ডত্যন্তানাৎ , যত্তদেতৎকিমিদমাৎ বত্বস্তান।- 

মেতে ক্রমান্সিপাত্যান্তে মানে । ্ 
দশাদে ভোয়ুতে শতাদে! | ৪1 ৪1৯৫ * 

একাদশৎ শতয'। বিংশৎ শতমৃ। 
দশ-শতি-শুদস্তেভ্য এবেতিবক্তব্যম্।% 

দশাদান্তেতিগ্রহণাৎ পঞ্চভিধ্তিং শতং দশভিযু্তং শতমিত্যাদৌ নস্ত।ৎ। 

এবকারাৎ ষষ্ট্যাযুতং শতমিতাদো ননাৎ। 

সা তীয়যোর্গএবেতি বক্তব্যম্ । 

একাঁদশভিঃ পণৈূতং কার্ধাপণশতযিত্যাদৌ নস্যাৎ | একাদশভিঃ কার্যা- 

পণৈযৃতং কার্াপণশতমিত্যাদৌতু একাদশং কার্ধাপণশতমিতি স্যাদেব। 
শতে সহস্ত্রে শতসহন্রেচ বাচা 'এব নানাত্রেতি বক্তব্যম্ | (১) 

তেন একাদশভিঘুতি। তিংশদিতাাদৌ নস্যাৎ । 

কিৎ যত্তদেকানাৎদিবহুনামেকনির্দারণে ভতর-ডতমৌ । 

৪ ৪1 ৯৬ 

অনয়োঃ কতরো বৈষ্বঃ। এষাৎ কতমঃ শৈবঃ। 
পূর্বতর-পরতরান্ততরেতরাঃ। % (২) 

০ স্পা শা পপিস্পী? টি পিসি ০টি পাশ শাদা 

১। শতদহস্ত্েতি। ' শতানাং সহন্বং সহত্বাণাঁং বা শত মিত্যুভয়ার্ঘঃহণং কার্াম। 

উত্তরত্র রাজদস্ত।দিত।ৎ শতশন্দদ্য পর্বনিপাতত। 

২। পূর্ববতর পয়তরয়ে। উতর প্রতায়েন সাধনং সর্কানামসংজ্ঞার্থম্। 



তদ্ধিতপাদে প্রকীর্ণকমূ। ২৯৯ 

এতে ডতরান্তা নিপাত্ন্তে। নিপাতোহার্থবিশেষে । পূর্বাস্মা$ পূর্ব: |] 

পূর্বতরঃ। পরশ্মাৎ পরঃ পরতর়ঃ। অন্তএব অন্ততরঃ। ইতরো| আন্ত 

ইদমোরূপম্। পু 

তস্ ক2। ৪1 81 ৯৭ 

ভেঃ স্থানে তস্্তাৎ। কৃষ্ণতঃ। সর্ববতঃ | অমৃতঃ। 

বেতানুবর্ততে । তেন কুষ্ণতঃ কৃষ্ণাদিত্যাদ্যপি। * 

আদ্যাদিভ্য এবেতি বক্তব্যম।৮ ৪ 

গ্রয়োগাবসেয় আদ্যাদিঃ। (৩) 

ক্ষেপাতিগ্রহাচক্চলঘঘত্র্যাঃ। % 

ক্ষেপে অতিগ্রছে অচলে চ বিষযে ঘতিনত্র্যাস্থচ্বা স্াৎ। 

বাবহাবতে! নিনিতঃ বাবহারেণ নিন্দিত | বৃন্ততোইতিগ্ৃথতে বৃদ্তেনাতি 

গৃহতে । অন্যানতিক্রম্য বৃত্তেন গৃহাত ইতার্থঃ। বৃন্ততো ন, চলতি বৃত্বেন 

নচলতি। অঘইতি কিম্। বিপ্রেণ ক্ষিপ্তঃ | 

হীনতা-পাঁপযোগাৎ |» 

হীনতা। পাপযোগাদঘত্রা স্তম্ বা সাৎ। বুস্ততো হীয়তে বৃন্বেন হীয়তে। 

বৃত্ততঃ পাপঃ বুত্তেন পাপঃ। ক্ষেপাবিবক্ষায়া মিদমুদাহরণম্। ক্ষেপেতু পৃর্বেণৈব 

সিধাতি। 

শ্রিবহোরভবন্ধ্যাদেং প্যাঃ। * 

জের্বাহোশ্চ প্যান্তষ্ বা স্তাৎ নতু ভবতে| দ্বে যুগ্মদেো! অন্মরপ্চ। সর্ধতে 

হীনঃ সর্ধন্মান্থীনঃ | বনতো ভিন্নঃ। বভতো। ভি্ঃ | ভবদাদেস্ত ভবতো 

দ্বাযাং ত্বৎ মত যুদ্যৎ ভন্মও অগ্তঃ। মত্তো অন্ত ইতি তু নএ। নির্দিষ্ট" 

নিত্যত্বাৎ। 

অহাগ্রহি জে।% ৯ 

জে, বিহিতায়াঃ পাদ বান্তাৎ নঙ হাকোরুহশ্চ প্রয়োগে । কাশীতঃ 

কাঠাবা আগচ্ছতি চৌরত শ্টৌরাদা। বিভেতি। অধগ্রহীতি কিম্। সার্থা- 

১। প্রয়োগেতি;। পয়োগদর্শনমূন্তুরেণ নার্ধবিভর্তিকতদপ্রত্যয়োনকা ধ্য ইতার্ধঃ। 



৩০০ বৃহম্ুপ্ধবোধব্যাকরণযূ। , 

স্বীয়তে | পর্বতাদবরোহতি। মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বেতিতু পূর্বেণ 

ত্র্যান্তস্। 

প্রতিনা | ৮" 

প্রতিয্যোগে প্যান্তস্ বাস্তাৎ। প্রহ্যয়ঃ কৃষ্ণতঃ কৃষ্ণা! প্রতি । অভি- 

মনথযুরজূনিতঃ অর্জনাতবা প্রতি । 
য্যা নানাপক্ষাশ্রয়ে । * 

নানাপক্ষাশ্রয়ে গম্যমানে ব্যান্তদ্ বা স্যাৎ/। দেবা অক্ভুনতোহভবন্। 

আদিত্যাঃ কর্ণতোইভবন্। অঙ্জুনন্ত পক্ষে কর্ণন্ত পক্ষে ইত্যথঃ। 

রোগাদপনয়নে। » | 
রোগবিশেষবাচিনঃ পরস্তাঃ ধ্যাস্তদ্ বাস্তাৎ। 'অপনয়শুন গম্যমানে। হি- 

কাতঃ কুরু। বিপাদিকাতঃ ফর । চিকিৎসাং কুর্বিত্যথঃ | অপনয়ন ইতি কিম্। 

বিপাদিকায়াঃ গ্রকোপনং কুক । 
পর্যযভিভ্যা? সদ সব্বার্থোভয়াভিমুখাথাভ্যাংক্তেঃ। % 

সব্ধার্থে বর্তমানাৎ পরেবুভয়ার্থে অভিমুখার্থেচ বর্তমানাদভেশ্চ পরসাঃ 

করস্তস্স্তান্িত্যম্।, পরিতোহরিমূ। সর্বত ইত্যর্থঃ। অভিত ঈশম্। ঈশস্ত- 
উভয়তঃ অভিসুখং বা ইত্যর্থঃ। 

দেবাদে দাঁপ্ত্যো স্ত্রাচ। ৪1 ৪1৯৮ 
দেবতা বন্দে রমে বা। 

দেব। মন্ুুয্যু। পুকষ। পুরু। মর্ত্য। বহু। দেবাদিঃ। 

অিবহো। স্ত্রোহদ্বাদেঃ প্ত্যাঃ। ৪1 81৯৯ 

অের্বহোশ্চ পরস্যাঃ প্তযান্তঃ স্যাৎ নতু দম্মদযুম্মাদঃ | সর্ব- 
স্মিন্ সর্ধত্র। তত্র। বন্ুত্র। 

অভিধানাদন্তত্রাপি। তত্রভবান্ নভবান্। তত্রদীর্ধাযুষং জ্রবীমি তংদীর্ঘা- 

মুষং ব্রবীমি। তত্রদেবানাং প্রয়েণকৃতং তেন দেবানাং প্রিয়েণ কৃতমিত্যাদি / 

ন ভবতইতি বক্তব্যমূ।% (১) | 
শশা পিিকপা পে েপাপসস্প পল শি পা পপ ও ২৭ 

পক স্টপ ৭ পাপী লিপি ০ ২ ২০িশাপপ লিসা কি শা র্ 
পিপি সপ পপ পপ -পপ্পজ 

১। নভনতইঠি | ভবচ্ছন্মাননস্যা দিত্যর্থঃ| 



তাদ্ধাতপাদে প্রকীণকম্ ॥ ৩০১ 

মর্ব্ৈকোৎ কালে দাঁ। ৪। ১০০ 
সর্বন্মিন কানে সর্বদা । 
কিমন্ত-যতদো হিশ্চ। ৪1 ৪1 ১০১ 

এত্যঃ প্ত্যা হি দাচ স্যাৎ কালে। কন্মিন কালে কর্হি। 
কর্দা। 

তে দানীতবা1 | ৪181 ১০২ 

ত্দা তদানীমৃ। 

পুর্ধ্বান্যান্যতরেতরাপরাধরোত্তরোভয়াদেছ্যুমহ্ন18181১০৩ 
পূর্বন্ি্নহ্ি পূর্বেছ্যুঃ। 

দিক্শব্দাৎ দিগেশকালে স্তাৎ ্ী-পী-প্ত্যোহচোলুক। 
৪1৪1 ১০৪ 

পরন্তাৎ। প্রাক। 
বৈনোহপী। ৪1 ৪1 ১০৫ 

পূর্ব্েণ। 
দক্ষিণোততরা দ্াহী। ৪1৪1 ১০৬ (১) 

দক্ষিণ দক্ষিণাহি। উত্তরা উত্তরাহি। 
আ-আহী ক্রমাদদূর-দুরয়োরেব স্তাতামিতি বক্তব্যম্। » 

বাধরাচ্চান্তাঃ | ৪1 ৪। ১০৭ (২) 

অধরম্মাৎ অধরাং। দক্ষিণম্মাৎ দক্ষিণাৎ। 
পুর্ববাধরাবরাঃ পুরাধাবান্তাঘমোঃ। ৪1 ৪ | ১০৮ 

পুরস্তবাৎ পুরঃ। অধ্স্তাং অঃ । অবস্তা অবঃ | অতএবাম্। 
২০ পিল পিপিপি তি ৩ ০5 

১। দক্ষিণেতি। অত্রাগি অগী ইত্যনুবর্তুতে | 

২। তা; গ্রথমা-পঞ্চমী সপ্তত্যঃ। 



৩০২ বৃহদ্ুপ্ধীবোধব্যাকরণমৃ, 

'ব্রবৎ থাঁচ, গ্রকারে। ৪1 ৪1 ১০৯ 

যেত্য স্্উক্ত স্তেতাঃ গ্রকারে থাচস্যাৎ সচ তং । (১) 
সর্বপ্রকারং সর্ধথা। 
কুতঃ-ক-কুহ-কুত্রেতোহতোইত্রেহ-সদৈতহ্ধুনেদানীং-পশ্চা- 

দুপযুপরি্রাং-পরেদ্যবি-সদ্যোহদ্যৈষমঃ পরুৎ পরারীথ- 
কথমূ। ৪ ৪| ১১০ | 

এতে নিপাত্যন্তে। কম্মাৎ কুতঃ। কক্মিন বব কৃহকুত্র। 
অন্মাৎ ইতঃ। এতম্মাৎ অতঃ। এতন্মিন অব্র। অন্মিন ইহ। 
সর্বদ| সদা। অশ্বি কালে এতর্হি। অধুনা ইদানীমৃ। পশ্চিমং 
পশ্চাং। উর্দমমূ উপরি উপরিগ্াৎ। পরন্মিন অহন পরেদ্যবি। 
দমানে হস্ছি সদ্যঃ। অস্রিন্নহনি অদ্য । অন্মিন বর্ষে এযমঃ |(২) 
পূ্বন্মিন্ বর্মে পরুৎ। পূর্বতরম্মিন্ বর্ষে পরারি। ইদম্প্রকারয 
ইথমৃ। কিম্প্রকারৎ কথয্। 

ত্যত্রাদ্যচির-দক্ষিণাদ্যাদে স্তা-&ন-ত্ব-ত্যণ-মবাভবাদৌ। 

৪1 ৪1 ১১১ 
এভ্য এতে ক্রমাং স্থ্যর্ভবাদ্যর্৫ঘে। তাত্রত্যঃ। তত্রত্যঃ। 

অদ্যতনী। হান্তনী। চিরত্্ঃ। দাক্ষিণাত্যঃ। পাশ্চাত্যঃ। 
আদিমঃ। মধ্যমঃ | ] 

ত্রান্ত। তসন্ত। অমা। ইছ। ক। হাদ্। খস্। প্রধমস্। কবে নি। বর্ণা 
শ্রমনির্গতে নিস্। তজাদিঃ। (৩) « 

১। তগ্ঘদিত্যনেন তাদাং টেরইত্যাদ্িবিভক্তি নিমিত্তককা য্ং সাং। তেন তধ|। অমুখা 

ইত্যাদি । 

২। এযম: শব; সাস্ত স্তেন উযমন্তুন ইত্যাদি। 

৩। অমেতি। অনাশক; সহার্থে সমীপার্থেচ। তেন অমা সহ মমীপেবা বিমান: 



তদ্ধিতপাদে প্রকীর্ণকমৃ। ৩০৩ 

অদ্য। দিবা। দোষা। সায়ম্। গ্রগে। গ্রান্নে। পূর্বানহ্নে। অপরাহনে। 

প্রাচ। হৃস্। শ্বসূ। উষমস্। পুরা। তন্মান্তনস্ত তলুগেতি বক্তব্যম্। 

অদ্যাদ্দিঃ। (১) 

চির । পরুৎ। পরারি। চিরাদিঃ। 

দক্ষিণ । পশ্টাৎ। পুরম। দক্ষিণাদিঃ। 
আদি। মধ্য। অধন্। ঘব্স। এতয়োঃ সলোগপো বক্কব্যঃ। অগ্র। 

গশ্চৎ। অন্ত। এতেত্যে। মন্ত ভিম ইতি বক্তযব্যম্। (২) 

কিমঃ ত্তান্তাচ্চিঙ্চনৌ। 91 8। ১১২ 

কম্তচিং। কদাচিৎ। কম্যচন। কদাচন। 
চিচ্চনান্তং বামিতিনস্কব্যম্। * 

অবহ্সম্মত মিদম্।১ 

আদিস্তঃ। ৪1 ৪। ১১৩ 

চৈক্যাঙ্চ'দষহোরিত্যেতমকার মারভ্য মস্ত উক্ত; স 

ভসহজ্ঞ স্যাৎ। | 

দ্বিগ্রকরণমৃ। 

দবিবাঁগাভীক্ষ্য-ক্রমেযু দমেকন্ত মবচ্চ ।১৯৫ 

বীগ্দায়ামান্তীক্ষ্ে ্রমেচ গমামানে দং দবিঃ স্তাৎ। একশবান্ত দ্বিঃ সবচ্চ 

স্যাৎ। বীন্সায়াম্। গৃহে গৃহে অশ্বাঃ। শ্রামোগ্রামো রমণীয়ঃ। আভীক্ষ্যে। 

স্বত্ব সবহথ। নমমি। শ্মারং স্মারং নমসি। ক্রমে। জ্যোষ্ঠং জম প্রবেশয়। 

২5 াশিশশি 
_ ৮৮৮ টি তিশীশি শার্ট পদ স্পশাাশিশোপাশী। 

নিভাঃ ফ্রবইতার্থঃ। বর্ণাপ্রমেতি। বর্ণাশ্রমানিগগতো নিষ্ট্যশ্া- 
লাশ 

অমাত্যঃ। ধবে নিইতি। 

গালাদিঃ। 

১। প্রাঙ্ছে ইতযাদিত্রয়ং সপ্রমান্তমূ। ত৩েঁন বিতক্েরদুক্। তন্মান্তননোতি। পুরাশব।- 

ত্বমস্য তকারলোপঃ স্যান্থা । পুবাগ। পুরাতনঃ। 

২। এতয়োবিতি। অধঃ শব্স্ায অবঃ শবস্য চেতার্থ:। অধোভবৃঃ অধম? । অবোভবঃ 1 

অবমঃ | এতেভ্য ইতি। অগ্রপশ্চাদস্তশবেভা উত্তরর জাভন্য মন্য স্থানে ডিমঃ ম্যানিতার্থ: 

অগ্রিম: । পশ্চিম: | অস্তিম:। 



৩০৪ বৃম্ুপ্ধীবোধব্যাকরণমৃ । 

জ্যেষ্ঠমনতিক্রম্য এ্রবেশয়েত্যর্থ; | একগ্ুতু । এট কমক্ষরম। একৈকয়া আনুতা। 

এটৈকন্্ৈ দ্াতি। সবদিত্যতিদেশাৎ ক্রিলুকঅ্রত্বৎ পুংবস্তাবশ্চ । (১) 

সামীপ্যেইধোহধুাপরি বাতু পরিবর্জনেহসে | * 

সামীপ্যার্থে বর্তমানা অধোহ্ধুাপরিশবা! দ্বিরুক্ত1; স্থ্যঃ। পরিস্ত বর্জনে 

অর্থে। নহুসে। সামীপ্যং প্রত্যাসতির্দেশকৃত। কালকৃতাবা। অধোহধে 
লোকম্। লোকস্যাধস্তাৎ সমীপদেশে ইত্যর্থঃ। অধ্যধি স্থখম্। ন্থস্যোপরি- 

্টাৎ মমীপকালে ইত্যার্থঃ। উপধূ্ণপরিগ্রামম্। গ্রামস্যোপরিষ্ঠাৎ সমীপদেশে 

ইতার্থঃ। সামীপ্য ইতিকিম। উপরি চন্ত্রমাঃ। উপরি শিরসো! ঘটংধারয়র্তী- 
ত্যাদৌতু সামীপাং ন বিবক্ষিতং কিৃদ্বত্রমাএম্৭ পরেঃ। পরিপরি ত্রিগর্ডে- 

ভ্যোবৃষ্টো দেবঃ। ত্রিগন্তান্ বর্জয়িত্বা বুষ্ট ইড্যর্থ;। অসে ইতি কিম্। দধা 

ওধনং পপিষিঞ্চতি সব্বৃতঃ অসঞতী ত্যথ: | ৃ 

বাক্যাদ্যামন্ত্রণং সম্মতি-কোপ-কুত্সাস্থয়া-ভতদনেমু ।% 

সম্মত্যাদৌ বর্তমানং যদ্ধাক্যম্ তদাদিস্থং সম্বোধনং দ্বিঃ ম্যাৎ। সম্মতৌ । 

দেব দেব বন্দোসি। কোপে। ছুর্বিণীত ছুবিণীত ইদানীং জ্ঞাম্যসি। কুৎ- 

সায়াম্। ধানুক্ধ ধান বৃথা তে ধন্ঃ | অশয়াম্াম্। ভীমমেন ভীমসেন রিক্তং 

তবাতিজাত্যম্ ।'ভত্খসনে। চৌর চৌর ঘাতয়িষ্যমি ত্বাম্। 

পূর্ব-প্রথমাবতিশয়ে বা। % 

অতিশয়ে বিবঙ্ষিতে পূর্ব প্রথমৌ দ্বী সাতান্বা। পূর্বং পূর্বং পৃষ্পান্তি। 
প্রথমং গ্রথমং পণ্যন্তে। অতিশয়েন পূর্বং পুষ্পান্ত্ীত্যাদার্থঃ ৷ পক্ষে পূর্বতরং 

পুষ্পান্তি। প্রথমতরং পচযন্তে । 

ভাববিশেষণকতরাদিঃ সমনিবূপণে ।% (২) 

ভাববিহিত ত্যান্তবিশেষণং কতরাদি দ্বিঃ স্যাৎ সমনিরূপণে । ভতর-ডতম- 

ত্যাজ্সাঃ কীদৃশাদয়শ্চ কতরাদয়ঃ। উভাবিম! বাট্টো কতরা কতরা আচঢ্যতা। 

(৩) সর্বইমে আট্য| কতম। কতম! আদঢ্যতা। কীদৃশঃ কীদৃশোহনয়ো বিভবঃ | 
পাপা কস 2 সপ ০:৯৪, ০:৬০১০০ স্পা শি শপ? পপ পপ 

১। পুংবস্তাবশ্চেতি। একৈকয়া আরতা। ইত্যপ্র পুংবংস্রেরিতি পুংবস্তাবাৎ বিগুহে 
বিশেষ) | | 

২। ভাবেতি। ভাঁবপদেনাত্র অনাধারণধর্পার্থে বিহিতে। যন্তদ্ধিত প্রতায়স্তদন্তে। ভাবে, 

বাচ্যে বিহিতে| যঃ কৃত্প্রতায় স্দস্তশ্চ গ্রাহাঃ। 
| ৩1 উভাবিমাবিতি। এতেনোভয়োরেবাঢযতীনন্বষ্ধোহভিহিতঃ | কাতর কতরা অনয়ো- 



তুদ্ধিতপাদে প্র কীর্ণকথৃ ৩০৫ 

গ্রকারে গুণে! যবচ্চ | ৯ ৃ 

সানৃষ্তে বর্তমানো! গুণবাচকঃ শকো| দঃ স্তাৎ। যসবচ্চ। গুণিণি। পটু- 

গটুঃ। পটুলদৃশঃ। শুরুতুরুঃ | প্ডিতপণ্ডিতঃ পুরুষঃ | গুণে ।শুরুতুরূং রূপম । 

প্রব্যাশ্রিতত্বাৎ ধরক্রম।প্যত্রপ্রণস্তেন ভীতভাতঃ। যসবদিতি ক্িলোপপুংব্ভা- 

ৰার্থম্ তেন পটুপন্রী। ভীতভীতা। 

গীড়ায়াম্।১ (১) 

পীড়ারাং গম্যমানারাং দংওদ্বি দ্যাৎ যলবচ্চ। গতগতঃ। নষ্টন্ঃ। পতিত- 

পতিতঃ। গতগতা | নষ্টনষ্ট।। পত্তিতগতিতা। গমনাদিনা জাতছুংখস্তেযু- 

মুক্তিঃ | | 

প্রিয়-সুখাবকর্ঠে বা। ৮ 

প্রিয়স্থখো দ্বী স্তাতাস্বা অকষ্টে দ্যোত্যে যঙ্চচ্চ। প্রিয়গ্রিয়েণ দদাতি 

প্রিঘ্নেণ দদাতি। স্ুস্থখেন দর্দাতি স্থখেন দর্দাতি।  অধিদ্যমানে 

দ্দাতীত্যর্থ; | 4 

পরান্ঠেতরৎ ব্যতিহারে স্ত্রীক্রীবয়োস্থাম্ ব| কের্বহলম্1% 

পরাদিদ্থিঃ স্তান্নিত্যং ব্যতিহারে যমবচ্চ। স্ত্রীক্ীবয়োন্ত স্বেরাম্ বাস্তাৎ 

বহুলম্। পরম্পরং বিগ্রা ননস্তি। পরম্পণৌ। পরস্পরান্ ৷ পরস্পরেণ কৃতম্। 

মনীষাদিত্বাৎ দ্বিতীরপকারন্ত স্গত্বম্। অন্োন্তং বিপ্রা নমস্তি। অন্যোনো। 

অন্টোন্যান্। অন্যোনোন কৃতম্। অস্ঠোনাসসৈ দত্তমূ। অন্যোন্যেষাং পুরৈরা- 

মৃশন্তেই তিমাঘঃ| অত্রাপি মনীযাদিত্বৎ দি তীয়াকারপা ওত্বমূ। ইতরেতরমূ। 

ইতরেতরেণ ইত্যাদি । এবং বিটগ্রঃ পরম্পরো! নম্যতে ইত্যাদি। শ্্রী্ীব- 

যোস্ত। গরম্পরাম্। অন্যোন্তাম্। ইতরেতরাম্। ইমে ত্রাঙ্মণ্যো বিগ্রকুপে 

বা তোজগ্নতঃ। পক্ষে পরস্ধ্রমূ। অন্যোনামূ। ইহরেতরম্। অত্রবন্পগ্রহ- 

ধাৎ স্ত্রী লিঙ্কে নাপ্। ক্রীবেচ ন স্যামোর্মদ্য তকারঃ। রর 

৬৯ স্পিক্পাশি শশী িশ্ীপাপিপপপিীপাপ পিপি পশিপশ | সপ 

টিস
ি 

& 

রাঢ্যতেত্যত্র আঢ্যতারূপভা বস্য বিশেষণং কতরেতিপদং নমযোস্তয়ো নিরূপণে প্রযুক্ত 

এবমন্যত্রপি। 

১। গীড়ায়মিতি। পৃথকৃষোগাদজ্ গুণ ইতি নীনুবর্তৃতে । 

৩9 



৩০৬ বৃহনগ্ধবোধব্যাকরণমৃ / 

দ-বাকো ত্বরাধিকায়ো জ্্িশ্। * (১) 

ত্বরায়াং গম্যমানায়াং দম্ আধিক্যে গম্যমানেচ বাক্যং দ্বি ত্রিশ্চ স্যাৎ। 

ত্বরায়াম্। অহিরহিরহিঃ| গচ্ছ গচ্ছ গচ্ছ। মধুপর্কো মধুপরকো মধুপর্কঃ | 

আধিক্যে। অহো দর্শনীয়ে। অহে! দর্শনীয়ঃ। মহাং রোচড়ে মহ্ং রোচতে 

মহাং রোঁচতে। অত্র দর্শনীয়ত্বম্য রচেশ্টাধিক্যং গম্যতে | নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ 

নমন্তস্যৈ ইত্যাদৌতু তক্তেঃ। 

ইতি তপাদঃ। 

স্যাদ্যস্তাধায়শ্চতুর্থঃ | 

পীশাস্পিপ 

১। দবক্যেইতি। অত্র যুবদদিতি ননুঘর্তৃতে বাক্যে তদন্ব যসন্তব।ৎ | 



আখ্যাতে সং আ্ঞাপাদঃ ৩০৭ 

অথ তাদিরুচাতে | ৫1১1১ 

ধো্তিপ্তস্-অস্তি-মিপ্-থস্-খ-মিপ্-বস-মস্” ডি 
ন্তে-সে-আথে-ধ্বে-এ-বহে-মহে” (কী ) যাং-যাতাহ-যু্যাস্- 
[াতযৃ-যাত যান্য-যাব-যাম” ঈত-ঈয়াতামৃ-ঈরন্-ঈথাম্ ঈয়াথাযূ- 

ধ্বযৃ-ঈয়ঈবহি-ঈমহি” (খী) তৃপ্-তাম-অন্ত্রহি-তমৃত.আনিপ্- 
মাবপ্আমপ্্” তামৃ-আতাযৃ অন্তায-্ব আথাযৃধ্বয এপ্আব 

হিপ্আমহৈপত৬ (শী) দিপ.তাম্অন্মিপ-তয-ত-অমপও 
[-ম” তন্-আতাম্-অন্ত-থাদ্-আথাম্ ধ্বমূই-বহিমহি” (ঘী) 

দ-তামৃঅন্সি-তমৃতত-অমৃ-ব-ম” তন্মআতামৃ-অন্ত-খাস্আখথামৃ- 

বমৃ-ই-বহি-মহি” (টী) ণপ-অতুদ্উস্খপ'এ থুনঅ-ণপ-ব-মৃ” 

'আতে-ইরে-মে-আথে-ধ্ব-এবহে-মহে” (ঠী) তী-তারৌ- 
ঠারদতাসি-তাস্থম্-তাস্থতান্মিতান্ঘম্তাম্ময্” ,তা-তারৌ-তারস্ 
চাসে-তাসাথে-ভাধ্বেতাহে-তাম্বহেতাম্মহে” (জী) যা 
ভ্তামৃান্ুদ্-যাস্-যাস্তত্যান্ত-যাসযূ-যাস্ব-যান্ম” সীষ্ঘ-শীয়ান্তায্ 
ীরন্-সীষ্টাদ্-দীযাস্থাযূ-সীধ্বমূ-সীয়-ীবহি-সীমহি” (টী) স্যতি- 

যতন্-ব্যত্তিস্যসি-স্যথদ্সাথদ্যামি-ম্যাবস্স্যামস্”গ ম্যতে 

স্যতে স্তান্তে-দ্যসে-স্যেথেস্যধ্বেস্ন্যাবহে-স্যামহে” (তী) 

যংসাতাম্স্যন্স্যদ্দ্যতমৃ্স্যত-স্যমৃস্যাবস্যাম' ম্যত স্যে 

মু স্যন্ত-স্যথাস্-সোথামৃ-স্াধ্বম্-স্ে-স্যাবহি-স্যামছি। (খা) 

| ৫1১1 ২ 

এতানি সাশীতিশতসম্ব্যকানি ধোঃ পরাণি প্রযুজ্যন্তে। 

কী-খী-গী-ঘী-টী-ঠী-ডী-চী-তী-খ্যোহ্ঠাদশশঃ। ৫1১1 ও 

তান্যাদশাহাদশ ক্রমাদেততসংজ্ঞানি স্থ্যঃ | 



৫ বৃহন্যপ্ধবোধব্যাকরণমু। 

পঞ্চ রঃ শিচ্চ। ৫।১। ৪ 

তাঃ পঞ্চ রসহজ্ঞ।ঃ স্্যুং শিচ্চ। 

নবশঃ প-মে-ঞ্চিতোহন্য-ডিভ্তযাৎ ঘে। ৫ ১। ৫ 

তানি নব নব ক্রমাৎ পমসহজ্ঞানি স্যুঃ | তে চ ঞ্িতো 

ধে1ঃ পরে স্তঃ। তদন্যডিস্তযান্ত ক্রমেণ স্তো ঘে। 

ডিদপিদ্রঃ | ৫ ১। ৬ 

অপিদ্রো ডিৎ সহজ্ঞঃ স্যাং। 

কি হী-টীপম্। ৫1 ১। ৭ 

অপিংঠী ঢ্যাঃ ক কিং সংজ্ঞঃ দ্যাং | 

দাধা দ]। ৫ 51৮ 

অপিদ্দ| ধাচ দামহজ্তঃ স্যাং। 

যলোহচেক জিঃ। ৫ | ১। ৯ 

অচাযুক্ততন্য যলম্য স্থানে ইক্ ভ্রমাজ্জিসংজ্ঞঃ স্যাং। 

সকৃদ্দিস্ত বা। ৫। ১। ১০ 

জিঃ পুন নস্যাৎ দি বা স্যাৎ। 

প্রাগচ্কার্ধ্যাদচি দিঃ। ৫। ১। ১১ 

অচিপরে অছকার্ধ্যাং প্রাক ছিঃ স্যাৎ পশ্চাদচ্কাধ্যমূ। 

দঃ পূর্বঃ খিঃ। ৫। ১। ১২ 

 দ্বে ধের পূর্তবোভাগঃ খি সংজ্ঞঃস৩। 

স্ব্ধৌ ঘুর । ৫1১১৩ 

নব! ঘুসহজ্জঞো ধো রুমজ্ঃম্যাথ |. 

ন্বঃ ম্যে রঃ৭ ৫। ১। ১৪ 

ম্যে পরে পোরুসংজ্ঞঃ ম্যাৎ। 

ঞাপাদঃ। 



পরশ্বৈপদিপাদঃ। .. 48 

ভূ সত্তায়াম। 
ভূতিপ্ইতিস্থিতে। 

ঘেশপ্রে। ৫1২১ ৫, 
রে পরেধোঃ শপ, স্যাং ঘে অর্থ 
ৃঘৃ্াকডিতি। ৫1২1 ২%" 
অন্ত্যপ্য ঘুমংজ্বোওশ্চ এ স্যাৎ নতু কিতি ডিতি। ভবতি। 

ভবতঃ | 4 
লোপোহতোহদেছেঃ | €| ২। ৩ 

অকারস্য শোঁপঃ ঘ্যাদকারে এচিচ পরে । ভবন্তি। ভবমি। 
তবথঃ। ভবথ | আক্তি মভবি। ভবামি ।তবাবঃ। ভবামঃ। 

ভূবঃ প্রান্তো। বা! মম| ৫। ২। ৪ 
তবতে। 

যাখাতোহত?। ৫ ২1৫ 

অকারাং পরযোরাখাতোরাকার ঈঃ স্যাং। ভবেতে 

ভবন্তে। ভবমে। ভবেখে। ভবধ্বে। ভবে] ভবাবছে। 

ভবামহে। 

খ্য। যাযুস্-যামামীযুসিয়মূ। ৫1 ২। ৬ 

অকারাৎ পরেঘাৎখা। যা যুম্ যাম্ এষাৎ স্থানে ই ইযুদ্ 
ইয়ম্ এতে ক্রমাত স্থযঃ। ভবেং। ভবেতাম্। ভবেযুঃ | ভবেঃ। 

ভবেতম্। ভবেত। ভবেয়মূ। ভবেব। ভবেম। ভবেত। 

ভবেয়াতাম্। ভবেরন্।* ভবেখাঃ। ভবেয়াখামূ। ভবেধ্বমূ। 

ভবেয়। ভবেবহি। ভবেমহি। ভবতু । ভবতাম.। ভর্ন্তর। 

ছে ল্লোপোহস্যোগ্সোন্ঠ। ৫! যি 7 



০ বৃহন্মুঞ্ধবোধব্যাকরণম, 1 

'  অকারাদদ্যাত্যামুপ্ভ্যা্চ হে লোপ স্যাৎ। ভব। ভব- 
তম্। ভবত। তবানি । 

ব্যস্য গ্ন্ুকার-ডাচ্ছিকণেহলংসন্মনোহদোহস্তঃ-পুরো- 
ইন্তংতিরঃকারিকোর্যাদে ধোৌ সঃ। ৫1২1৮ / 

এষাহ ব্যানাং ধৌ পরদে মঃ স্যাৎ। 
কণে মনঃ স্পৃহাপায়ে ভূষায়ামলমাদরে। 

₹হদদোইনুপদেশেহস্তরগ্রহে তির আবুতো । (১) 
উর্ী। উররী। উররী। এতে বিস্তারে অঙ্গীকারেচ। পাগী। এষ হিং 

সায়াং বিগ্রষ্টেচ। ধ্বক্ষরী। বানিতাশ্ররী। বেতালী। কুলী। স্থালী। ভালী। 
স্পা শি 

১। কণেমন ইতি। স্প্হার্গীয স্পৃহানিবৃত্তৌ গম্যমানীয়াং কণে শবস্ত মনঃ শবাদাচ 
সমানঃ। কণেহত্য পয়ঃ পিবতি। মনেহত্য পয়ঃ পিবতি | কণে শখঃ সপ ম্যন্ত প্রতিৰপক 

নিপাতোহভিলাধাত্শিয়ে বর্ততে। মনঃ শব্বোপ্যট্ব। তথাচ অভিলাধাতিশয়ং নিবপ্্য 

পয়ঃ পিবতি নতু পুন পানবিষয়াভিলাষে। বর্ততইত্যর্থ; | অনাত্রতু কণে হত্বা গতঃ। 

মনোহত্া গতঃ। | | 

ভূষায়ামলমিতি। অলং শস্য প্রতিষেধসামথ্য পর্যাপ্তি-ভুষণেবর্থেবু মধ্যে তৃযার্ধে 

বর্তমানসোব সমাসো ন প্রতিযেধানাবিত্যর্থট। যথা অলঙ্কৃত্য কন্যাং দদাতি। অন্যত্রতু 

অলংভুক্ত1 ওদনং গতঃ। পথ্যাপ্ং ভুক্ত গভইত্যর্থঃ। 

আদরে সদিতি। আদরার্ঘে বন।পপৈ্যৈব মচ্ছন্দনা সমাস ইন্যর্থ;। যথা সংকৃত্য। 

অনাদরেতু সৎকৃত্বা। অদোনুগদেশইতি। যত্র পরং প্রভ্যনুপদেণন্তত্ৈবাদশেব্বস্য সমাস 

ইত্যর্থঃ। তেন তাদাদি পঠিতসা।পাদঃশব্দদা ক্রিয়াযোগে অনুপদেশ স্থলএবা বায়ন্বমঙ্গী- 

কাধ্যমিতি দিধ্যতি | যথ1 অদঃকৃত্য অদঃকৃত মিতি । যদ] স্বয়মেব বুদ্ধ্যা পরাম্বশতি তদৈত 

দুদ[ইরণম। উপদেশেতু দাতৃৎ | যথা অদঃ কৃহা অদঃকুরু। অন্তরগ্রহ ইতি। অগ্রহণে অর্থে 
গম্যমনে বস্তঃশবস্য সমস ইতার্থ:| অন্তর্তা গতঃ। মধ্যেহত্া প্রাণে ধিযোজ্যোতি যাবৎ 

গত ইতার্থঃ। হত্বা গননং দ্বিবিধন্ হতং ত্যন্ত। তং গুহীত্বাচ। তত্র ত্র হতং ত্যক্ত। গমনং 
শত্রৈব অপ্তর্ততা গত ইত হরণম্। অনাত্রতু বন্তর্ত্। মুষিকাং শোনোগতঃ। হতং গৃহীত্বৈব 
গতইত্যর্থঃ। তির আবৃতাবিতি। আবৃতে অন্তর্ধৌ বর্তমানস্ত তিরঃশবন্ সমান!। যথা 

তিরোডুয় ব্যবহিতো তৃতবেভ্যর্থ;। আবৃভাবিতি কিম্। তিরো! তৃতা স্থিতঃ। পার্থতোতুতব 
স্থিত ইত্ার্থ:। 



তদ্ধিতপাদে প্রকীর্ণকমৃ। ৩১১ 

দ্রাণী। ধ্বনী। স্ৃতয়ী। আলাতী। ভায়ী। স্থারী। ধবক্ষরয্যাদয়ে। বিশ্রকষ্টে। 
বষা। কান্তাবাকাজ্জায়াঞ্চ। গুলু । গুধা। এতে পাড়ায়াম্। সভজুস্। 

সহার্থে। ফলু। ফণী। আরী। খিক্লী। এতেবিকারে। আবিম্। প্রাহ্স্। 

গ্রকাশে। শ্রো্টু। বৌব্ট। বব্ট। স্বাহা। ম্বধা। শ্বৎ। অবিশ্যৎ। এতে 
পূজায়াম্। অনৎ। 'অনাদরে। শ্রধ্। আদরে । শকলা। সংশকলা। ধ্বংস- 

কলা। ভ্রংশকলা। শকলাদয়ে। হিংসাঙ্গাম। আলোগী। করালী। কেবালী। 

শেবালী। বর্ধালী । মস্মসা। এ্মমস1। সমাদেশকল1। অনন1। বিকাশী। 

বাচা। অনায়। বিনায়। বিন্যুয়ী। প্রোচৌহী। পদ্দালী। উর্ধ্যাদিরাকৃতিগণঃ। 

্রাপ্থনোণোহস্তরছুর্গেশীদিহন মীন। হিন্বানিপ্শান্তনশে! গদ 

নদ.পত-পদ-দা-ম! মো-হনবা যাঁরা প্পাবপহ শম-চি-দিহান্তনে- 

রাতবন.নিংদ-নিন্দ-নিক্ষ-মবান্তহনোহকখাদ্যধান্তান্তনেঃ। ৫২৯ 

ণাদের্ধোহন্তে মাঁনাতে হিনোতে রানিপঃ শান্তমশো গদা- 

দ্যন্তনেশ্চ নস্যান্তরে। দুর্বর্জাগেন্চ পরম্য বিধিহেতৌ। মতি ৭ঃ 

স্যাং অনাদের্শবান্তহন্তেঃ কাদি-খাদি-ান্ত-বর্জধবন্তনেশ্ 
বাদ্যাৎ। অন্তর্ভবাণি। প্রভবাঁণি। দুরন্ত তুভবানি। 

অনেদে দাত্তে ত্বদ্ে ক! পরেরদাস্তেচ। ৮ 

অন্তরে। ছুর্ধর্ঘগেশ্চ পরস্য অনধো দ্বি'রুক্তদ্য নগ্য ণঃ স্যাৎ। দান্তেস্থিতদ্য 

অদ্বেরনধোর্নদ্য তু বা। পরেন্ত দাস্তে অদান্তেচ স্থিতদ্য তস্য বা দ্যাৎ। প্রণি- 

ণং। প্রাণিণিষতি। অনেরিতি কিম্ প্রণিনায়। প্রাণ, প্রান্। পর্য্যণ, 

পর্যান্। পর্যাণিতি। পর্যানিতি। 

ভবাব 1 ভবাম্। তবতাম্। ভবেতামৃ। ভবস্তামৃ। তবস্ব। 

তবেখামৃ। ভবধ্বযূ। ভবে) ভবাবুছৈ। তবামহৈ। 

ধী-চীম্বী-মূ ধোরমা। ৫। ২। ১০ ৃ্ 

আস্থ পরাস্থ ধো রমৃস্যাৎ। নতু মাযোগে। 
মাম্মযোগেপি নেতি বক্তব্যম্।» 



পে ৩১২ বৃহম্মুঞ্ধবোধব্যাকরণমূ।, 

অভবং। অভবতামৃ। অভবন্। অভবঃ। অভবতমৃ। অভ- 
বত। অভবম. | অভবাব। অভবাম। অভবত। অভবেতামৃ। 

অভবস্ত। অভবথাঃ। অভবেখাম,। অভবধ্বম,। অভবে। 

অভবাবহি। অতবামহি। 
ট্যাৎ সিঃ। ৫ ২। ১১ 
ধোঃ পিঃ স্যাৎ ট্যাম। 

ভূস্থা-পিবদেনো নুক্ পে। ৫। খ। ১২ 
ভ্রভাঃ সে নুক্ স্যাৎ পে। অভূৎ। অভূতাম,। 
ভুবোবন্ টীণ্ট্যদি। ৫ ২1১৩ 
ভুবোবন্ স্যাৎ টীঠ্যোরচি।. অভূবন্। অভূঃ। অভ্তম,। 

অভূত। অভূবূ। অভুব। অভূম। 
বসো হরস্যেমনৌদিতঃ | €। ২। ১৪ 
অনৌর্দিতো ধোঃ পরস্যারম্য বমস্যেমু স্যাং। অভবি্ন। 

অভবিষাতাম। 
মাত্তোহুদনতঃ | ৫1 ২। ১৫ 

মস্যান্ত ইত্যস্য অং স্যাৎ। নত্বকারাৎপরস্য । অভবিষত। 
অভবিষ্ঠাঃ। অভবিষাতাম.। 

ধেসলোপো বা। ৫1 ২। ১৬ 

. ধেপরে পস্য লোপঃ স্যাদ্ধা। ৃ্ 
টীঠী-টী-ধোটিচঃ সেমস্ত হুলাবা। ৫। ২। ১৭ 
ইচঃ পরস্যাস!ং ধম্য চঃ স্যাৎ। মেমৃহলাং পবম্য তু বাঁ 

স্যা) অভবিটুম.। অভবিধ্বম.। (সদ্যদঃ) অভবিদ্ধমূ। 
অতবিষি। অভবিষ্মহি। অভবিষহি। 

ধু ছিষ্ঠ্যডি। ৫। ২। ১৮ 



পরশ্মৈপদিপাদ ৩১৩ 

ঠ্যামডিট ধু ্  স্যাং। ৃ 
ঝত-খথ-হন্ব-ক ণাৎ অব-চপ-জন্বচাও খেঃ। ৫। ২। ১৯ 

খে বর্ভিখখ- ফা ধ-কবর্বর্ণানাৎ ক্রমার্জধ-চপ-জকার- 
সু-চবর্গঅকবুরাঃ 

ভুবোহউ, জা রাহা 
ভূবঃ খের, স্যা ঠ্যাং ঢ-ভাবযোস্তপা। বভূব 1 | ব্য । 

বভূবুঃ | বভৃবিথ | বভবধূঃ। বভূব। বভুব | বভুবিব| বু বি। 

বভুবে। বভবাত্ |ব্ভুবিরে। ভূবষে। বভূবাধে। বভুবছে 

বভ বদ | বু ্। বতৃবিবহে। বডবিমহে নিন বড়বে। 
বৃদুবে। ইতিপ্রয়োগৌ। ভবিতা। ভরিভারৌ। ভবিতারঃ। 

তবিতামি। ভবিতাস্থঃ। ভবিতাস্থ। ভবিতান্মি। ভবিতামূঃ। 
ভবিতাম্মঃ । ভবিতা। ভবিতারৌ। ভধিতাঁরঃ |, 'ভবিতাসে। 

ভবিতাসাথে। ভবিতাধে। ভবিতাছে। ভবিতামুছে। ভবিতা- 

স্মহে। ভূয়াং। ভূয়ান্তাম,। তুয়াস্ঃ। তৃয়াত। তুয়ান্তম, 

ভূযান্ত। ভূযালম। ভূযামু। ভুয়ান্ম। ভবিষী। তবিষীয়া- 
স্তাম। ভবিষীরন,। ভবিষীষ্ঠাঃ। ভবিষীয়াস্থাম.। ভবিষীঢুষু। 
ভবিষীধূম। ভবিষীয়। ভবিষীবহি। ভবিষীমহ্থি। ভবিষ্যতি। 

ভবিষ্যতঃ| ভবিষ্যস্তি। ভবিষ্যসি। ভবিষাথঃ। ভবিষ্যগ। 

তবিষ্যামি | ভবিষ্যাবঃ| ভবিষ্যাযঃ। ভবিষ্যতে । ভবিযোতে। 

তবিষ্যন্তে। ভবিষাসে। ভবিষ্যেথে। ভবিষ্যধ্বে। ভবিষ্যে। 

ভবিষাবহে। ভবিষ্যামহে। "অভবিষ্যং। অভবিষ্যতায। অভ- 

বিষ্যন্। অভবিষ্যঃ ! 'অভবিষ্যতম্। অভবিষ্যত। অতবিষাম,। 

অভবিষ্যাব। অভবিষ্যাম। অভবিষ্যং। অভবিয্যেতামত। অভ- 

বিষ্যস্ত। অভবিষ্যথাঃ। অভবিষ্যেখাম.। অভবিষাধূম, অভ- 



রঃ বৃহম্ুপ্ধবোধব্যাকরণম, 1 

_ বিষ্যে। অভবিষ্যাবহি। অভবিষ্যামহি। ভবতকি। ভবতকঃ। 
প্রণিভবতি। প্রানিভবতি। এবং চেতত্যাদয়ঃ। 

চিতী সংজ্ঞানে। 

রুদাদ্যস্তি-সে্দিদ্যোরীম | ৫। ২। ২১ 
এভ্যো। দিম্যোরীম, স্যাৎ। 

ঘিৎরুদা!দঃ। (১) 

ঝস-স্বাজ্ঝমীম ঈমি সের্লোপঃ | ৫| ২1 ২২ 

ঝসাৎ স্বাচ্চ পরম্য ঝি ইমঃ পরম্য ঈমি দে ্েপঃ স্যাং 
অচেতীৎ। অচেতিগ্রীম। 

অনুস্ সিদেরতুব' | ৫1 ২। ২৩ 

সে দেশ্চ পরস্যান উদ্ স্যাৎ। নতু ভুৰঃ। অচেতিন্নঃ। 

অচেতীঃ। 

খেরাদ্যচো লোপ্যোহনু শদ্-খপাদান্তান্যষ্যাদাস্তো। 
৫| ২। ২৪ 

খেরাদ্যচঃ পরো ভাগো লোপাঃ। পশ্চাৎ শসাদি খপান্তেো 

যদি স্যোহবশিষ্স্তস্যাদির্লোপ্যঃ। যদ্যন্যাৃশস্তস্যান্তে। লোপ্যঃ। 
চিচেত। চিচিততুঃ। চিচিতুঃ | 

চাতির্ ক্ষরণে। 

শাস-লিৎ্যুৎ-পুষাদেও স্টীপে জুখিত্তন্ভু বি্য$ুকচু- 

খ্রি 1৫1২1 ২৫১) 

শা ৯কারেতো ছ্যতাদেঃ পুযাদেশ্ঠ ৬ স্যাং টাপে 

জাদেস্ত বা। 
সি
 ২2৬০০০১২

০০০ 

১। ঘিদ্িতি। কবিককল্পদ্রমে ঘকারে। যস্য বগ্যানুবদ্ধঃ সস রদাদাত্তগত ইতার্থঃ। 

রুটি; হ্বপি: ্বসিরজক্ষিঃ গ্রাদপিশ্চ রুধাদয় ইতি সংগ্রহঃ। 



 পরন্মৈপদিপাদঃ। ৫ 

অতএব মবতোঁংপি ছাতাদে্টাপমূ। (১) 

ছাতাদি ৯ডিং। (২) 

গুমাদিত্ত। পুষ। শুষ। তৃষ। প্রুষ। শ্রিষ। শ্বিদ। বুগধ। হ্কুধ। উধ। 

কুধ। মুহ। জু সুছ। সহ নপ। লুঠ। দৃপ। এতে দৈবার্দিকা এব 

গৃহান্তে ৷ 

অচ্যুতং। অদ্যোতীং। চুচ্যোত। 
মৃন্থ বিলোড়নে। 

স্যাৎ ঠ্যপিং কিছা ) ৫1 ২৭ ২৬ 
হুঙ নলোপোহণে! | ৫1 ২। ২৭ 

ধোহসন্তদ্য উ্ে নম্য লোগঃ স্যাং অণৌ। মযখহু 
মমন্থতুঃ | মথ্যাং। ৃ 

কুথি হিত্সারেশয়োঃ | 

নেদিত-পূজার্থাঞ্ষোঃ। ৫। ২। ২৮ 

ই্দিতে। ধোঃ পূজার্থন্যাঞ্চতেম্চ নলোপোন' যা । 

অতএবেদিতো নুণ্। প্রণিকুন্থ্যাৎ ৷ কাদিত্বাণঃ। 

যিধুগতাঁমৃ। 

ভাদ্যাদিঃ মোহ ছষকঠিবাং। ৫। ২। ২৯ 

ভদেরাদৌ স্থিতয়োঃ ষণয়োঃ নৌ ভঃ। নত পৈধনষ্ি 

বাম,। 
শত 

ি 
২ শ্ীশীশীশ শপ শোপিস শশা তি পাপী পিল শা 

১। অতএবেতি। অত্রায়মাশয়ঃ ছ্ুতাদয়ঃ র্ব এবাঝ্মনেপদিনঃ | তেভ্য্টাঃ পরউম্মপদে 

উ বিধানং ন সন্তবত্যেব | গ্রতোঙবিধান সমর্থযাদেব তেভ্য্ীপর্মৈপদং বক্তবা মিতি। 

২। ৯ডিদিতি। কবিকল্পক্রমে যেযাং ধাতৃনাং *উএভাঁবিতৌ নির্দিষ্ঠৌ তে ছ্াতাদয় 

ইতার্থঃ। ভে । ছাত। খিত। মিদ। বিদ। ক্ষিদ। রচ। ঘুট। রুট। লুট। লুঠ। শুভ। 

সুভ । তু । লত। অন্ত। শরম অন্ত! ধ্ক্স। বৃত। বৃধ। স্যন্দ। কৃপর্তীবাদিক' 

এবৈতে। 



৩১৬ বৃহস্মপ্ধাবোধব্যাকরণমৃ।, 

সেক্মীকৃহ্প-দ্ সৃজ-স্-স্ত্যাহন্যে-দস্ত্যাজস্তসাদয়ঃ। 
যোপদেশা ধবঃ ঘক্ব-বিৎ-ঘৎ-ঘ্ভ-দৃপ-ম্সিউও। 
নোপদেশা স্বনৃন্নদর-নাথনাধ২নন্দ নন্-নৃন্টঃ | 
মেধতি। 

ব্যাচ্ছস্য গত্যর্থবদে সঃ। ৫। ২। ৩০ 
গত্যর্থে বদে চ ধৌ পরদে ব্যস্যাচ্ছস্য মঃ স্যাৎ। 
অচ্ছসেধতি। 

গীকঃ স্ত-স্তভ-সো-স্ুবাস্যান্তস্ঞাৎ স্থা'সেনি-সঞ্জ সপ্তাহ 
গতিসেধাহপ্রতিসদাহূষঙ, সিচাহনওয্তস্তাহ শ্নব্যবসুন-পরিনিবি- 
সেব-মুমহনঙ পিবাহখনোঙঅহাং নমঃ যোহম্যপি দশস্থাদেস্ত 
দ্বেশচ। ১। ২। ৩১ 

স্বাদে রগ্যান্তস্থঞ স্থাদেরগত্যর্থসেধোহপ্রতিপূর্বমদো 
যঙবর্জামিচো. 'অওবর্ভান্তন্তো অনার্থব্যবস্বন-পর্য্যাদি-পুর্ব্বমেব- 
সুয-অঙবর্ভমিব ওও বর্জজসহাঞ্চ গেরিকঃ পরঃ সঃ ষঃ স্যাৎ। 
অমন্তরেপি। দশানাৎ স্থাদীনাৎ দিরুক্তানাঞ্চ। নিষেধতি। 

 ন্যষেধং | গতৌতু গম্থাৎ ব্যসেধং। 

ষিধু শাস্ত্রে মাঙ্গল্যেচ। 

বেমুদিৎ-স্বর-চায়-ক্ফায়-প্যায়-সৃতি-সুয়- ধুঞ্রধাদি-নিকুযোহ- 
রবমে। রুদু-স্থনে। ভ্ঠাও। ৫1 ২। ৩২ 

এভ্যো বসস্যারস্য ইমু বা স্যাং রোত্যাদেস্ত ঠীবর্জযু। 
রধ। নশ। তৃগ। দৃপ। ভ্রহ। মুহ। ঝুছ। ফিহ। রধাদিঃ। 

অমেধীত। 
ব্রজ-বদহুরলজনিমোহঞ্রি-স্বিজাগ্ ব্রিঠমৌপে ।৫ 1২1৩৩ 



, পরন্মৈপদ্দিপাদঃ। ৩১৭ 

ত্রজের্বদেররস্তস্যালত্তপ্যাজস্তস্যানিমশ্চ সৌ পে ব্রিঃ স্যাৎ। 
নতুঞ্চিশিজাগণাযূ। অসৈৎসীত। অসেধিষ্রাযু। 

ঢভাতখোর্ধোহধঃ। ৫। ২। ৩৪ 
টভাৎ পরয়োস্তথযোর্ধঃ স্যাৎ। নতুধাঞঃ। অসৈদ্ধাযূ। 

খদ স্থৈর্য্যে বধেচ। 

হসাদে মেযোহন্োদিৎক্ষণশ্বব-বধো। বোঙতঃ মৌ পে 
ব্রিঃ। ৫। ২ ৩৫ পু 

হ-ম-যান্তাদেকারেতঃ খনাদেশ্চান্যম্য সেমৃছদাদেরুণে। 

অকারদ্য মৌ পে ব্রিঃ স্যাছা। প্রন্যখাড়ীং। খাদিত্বান্নণঃ । 

অথদীং। | 
ঞ্রিত্যন্ত্যাজুডতোঃ। ৫। হ। ৩৬ 

ধোর্ত্যম্যাচ উওকারম্য চ ত্রিঃ স্যাৎ তি ণিতিচ পরে। 

চখাদ। 

ণপ্যন্ত্যে বা। ৫ ২। ৩? 

চখাদ চখদ। 

গদভাষণে। 

গ্রণিগদতি। 

বদ স্থৈর্য্যে। 

তৃফল-তজ-এপশ্রথ-এ্রথ দভাদ্যন্তাস্যহসাং ঠ্যাঃ কিৎ-সেষু 

থপ্যদেঃ খিলোপম্চাশশ-দ্-বাঁদ্যন্যথা খি-পুনলোপিনাত জবম- 

ভ্রম-ত্রসস্ফণাদি-বধার্থরীধান্ত বা। ৫। ২। ৩৮, 

্রা্দীনামাদান্তস্থিতাম্যহসানাঞ্চ অকারষ্ঠ্যাঃ কিতি" সেযূ 

থপিচ এ স্যাৎ খিলোপশ্চ। নতু-শশে দরদের্বকারাদেরন্যথাত- 



৩১৮ বৃহম্মুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ।, 

তখে-ণ গৃমতো নলোপিনশ্চ। জু-বয্রম্রস- ক্ষণাদীনাং হিংসা- 

রাধে বা স্যাং। 
গিংফণাদি: | (১) 

বেদতুঃ। বেছুঃ। বেদিখ। অন্যথাতৃতখেস্ত। চখদতুঃ। 

গর সিষ্রোক্তো। 
ভাদ্যাদীতি থোনঃ। নদতি। প্রণদতি। প্রণিনদতি। 

অর্দ যাতনা'গতি-যাচনেযু। 

্যান্তাদাদ্ুদাদ্যশ্বো খেরান্ ঠ্যাহ বাত্বাঞ্থেয। ৫। ২। ৩৯ 
স্যান্তো যোহকারাদি স্ুন্য থকারাদেরশ্বোতেশ্চ থেরান্ 

স্যাৎ ঠ্যাযু। আছ্ৃতৈন্তবা । আনর্দদ। 

ইদি পরমৈশ্বয্যে। 

ভূয়োহমজাদেঃ | ৫| ২। ৪০ 

অজাদে রমিক্কতে পুনরমূ স্যাং। এন্দং| 
|. বিজাদি-দয়ায়া-ত্যানেকাচোহনুক্ছুর্ণোষ্ঠ্যামাযূ। ৫ ২। ৪১ 

ংজ্ঞেজাদে দর়্ অয় আস এভ্যস্ত্যান্তাদনেকাচশ্চ আম্ 

হ্যাং ঠ্যাযু। নতু খচ্ছুর্ণোঃ। 
ভূম্ক্রন্বামঃ। ৫। ২।৪১ (১) 

পপি স্পীসাপা্পা পা 

১৭ ণিদিতি। কবিকদ্রমে থে টানি নির্দিষ্টান্তে ধাতবং ফণাদয়ঃ। 

ফণাদয়ন্ত ফণতিতরণজতিঃ সামতি: সমিং। রাততি ভুদশতি শিং সটপ্ততে পরিকী্তিতা:। 

ইতি সাগ্রহঃ। 

১। ভ্সক্রন্বাম ইতি। অত্রেদং বোধ্যমূ। পরশ্মৈপদিত্য আত্মনেপাঁদিভ্য উভয়পদিত্যশ্চ 

সর্ষেত্য এন'আমমন্তধাতুণ্যো ভবতাস্তোঃ গ্রয়োগে কর্তরি ব্যচো তাভ্যাং পরল্মপদ মেব। 

কৃঞ্কং প্রযোগেতু আমন্তধাতোঃ পরন্মৈপদিত্বে পরশ্মৈপদম্ আত্মনেপদিত্বে আত্মনেপদম্ 

উততনপদিদ্বে উভয়পদং কর্তরি বাঁচো প্রসোজাম্। ব্যতীহারার্থে গমামানেতু তৃপ্রভৃতিত্য ্্িত্য 

শে 



.পরশ্মপদিপাদঃ | ৩১৯ 

ভূ অন্ কু এতে আমন্তাদনু প্রযুজ্যন্তে। ইন্দাঘসুব। 
ইন্দামান। ইন্দাঞ্চকার। 

নেমহসুমৃক-স্ব-বৃতৃ-স্ত-দ্র-ক্রশ্রোরেব ঠ্যাঃ। ৫। ২। ৪৩ 
এত্য এই ঠ্য! ইম্ নস্যাৎ। অন্ম্মাদনিমোহপি স্যাং। 

ইন্দাঞ্ককর্থ। 

নিদি কুৎমনে। 
প্রণিন্দতি। প্রনিন্দতি। 

উগতৌ। 

খের্ষে রিযুবর্ণে। €। ২। ৪৪ / 

খেরিবর্নোব এয়োঃ ভ্রমাদিযুবৌ স্যাতামৃ 'অর্ণে পরে। উবোখ। 
অর্পণে কিযৃ। উৎতুঃ। ৃ 

অনৃঢু গতৌ৷ পৃজনেচ। ' 

নেদিংপুজার্থাঞ্চোরিতি। অঞ্যাৎ। গতোৌতু শঅচ্যাং। 

মৃচু গত্যামৃ। 

, রা 0দিতি। অমুচৎ অআচীত। এবং অুডুপ্পচু- 
প্নঞ্ু। 

রী আছি আয়ামে। 

আনঞ্ আগ । 

বজগ্নীতৌ। 

ববজতুঃ | ববজিথ.| বাঁদিত্বানন এ। 

এবানে পদং কর্ত্যপি বাঠো প্রষোজ্যহ। তথা ভাবকর্মণো ধাচায়ে। স্্িভ্য এবামমনেগদ 

শিতি। 



৩২০ রৃহম্মুপ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

| ব্রজগতৌ। 

ব্রজবদেতিত্রিঃ। অত্রাজীৎ। 

অজগতৌ ক্ষেপনেচ। 

ব্যজোহরে বাত্বনবস্যঘঞ্ল্-ক্যপি | ৫। ২। ৪৫ 

অজতেররে বীস্যাৎ অনত্যে বসেচবা স্যাৎ। নতু ঘঞ্াদৌ। 
নেমেকাজাছ্যুদৃতোহস্থিশ্রি-ভীশীযুরুনু-সৃ্ষুক্ষ-বুঃ।৫1২1৪৬ 

শ্র্যাদেরন্যেভ্য একাজ্ভ্য আদন্তেবর্ান্তোদন্ত-খদন্তেভা ইমু 
ন স্যাং। অবৈষধীৎ আজীৎ। বিবায়। 

শ্ুখ্বোরণচীযুব্ যো ব্রোত্বস্যা নৈকাচো ব্রোঃ | ৫। ২। ৪৭ 
মোর্ধোশ্চ ইবর্ণোবর্থয়োরণাবচি ইযুবৌ স্তো অনেকাচো- 

জ্হস্যাৎ পরয়ো অ্তয়োঃ ক্রমাদিবর্ধোবরণয়ে| বরয়ৌন্তঃ| বিব্যতুঃ। 
বিব্যুঃ। 

হৃজ-দূর্শচ পাঠাত্বতো নিত্যানিমৃত স্থপো বেমহনৃব্যেদঃ। 
| ৫1 ২1৪৮ 

-  সজে দশেরজন্তাভাদিপাঠে অকারবতশ্চ নিত্যমিমুরহিত 

). 

তৃত্যাৎ থপ ইমূ বা স্যাং। নতু থ ব্যেঞ অদ্র এত্যঃ। 
বিবয়িথ বিবেথ। 

ক্ষি ক্ষয়ে। 

| ধ্যেহজ্যারে। ৫। ২। ৪৯ 

অজন্তস্য ধঃ স্যাদরে যে পরে। ক্ষীয়াং। 

কটে বর্যাবরণয়োঃ | 

এদিত্বান্ ব্রিঃ। অকচীং। 



 পরস্মৈপদিপাদঃ। ৩২১ 

গুপু রক্ষণে। 

কম খতে। গুপ-ধুপ-পণ-পনো ঞ্িঙভীওঙডায়া ধুঃ1৫ 1২1৫০ 
কমে ঞ্ও থতেরীয়ঙ, গুপাদেরায়ঃ স্যাৎ স্বার্থে তদন্তশ্চ 

ধুসংজ্ঞঃ। গোপায়তি। 

বারে। ৫। ২। ৫১ 

এভা এতে বা স্থ্যররে। অগোপায়ীৎ অগোগীং অগৌ- 
প্সীং। গোপায়ামাম জুগোপ । 'এবং ধৃপ। 

, তপে। সন্তাপে। 
ওদিত্বান্নেম। অতাপ্মীং। 

চম অদনে। 

ঠিবু-রুমাচমোহপি ধর ৫। ২। ৫২ 
এষাহ ধঃ স্যাদপি। আচামতি | আত, 1 ৬স।ড 1২৮- 

মতি। মাস্তত্বাননত্রিঃ। অচমীত। | 
ক্রমু পাদবিক্ষেপে। 

ক্রম-র্ুম-ত্রম-ভ্রাশ-ভ্াশ-ত্রস-ত্রট-লম-যম-স্যদঃ শ্যন্ বারে 

ঘে। ৫1২ ৫৩ 

এভ্যে। ঘে অর্থে শ্যন্ বা স্যাংরে পরে। ক্রম্যতি। 

ক্রমঃ পেহপির্ধঃ। ৫ । ২। ৫৪ 

ক্রামতি। 

্ক্রমোহমেহরবমইম্ | ৫1 ২। ৫৫ 

আত্যাৎ বসস্যারপ্য'ইমু ম্যান্নতু মে। অক্রমীৎ। 

উমৌবিরতৌ॥ 

স্থাদানপা-জ্ঞা-্রা-্মা-্মার্তিদশ-শং-সদৃগমিষ্যম-জনাং তিষ্ঠ- 

আত 

৪১ 



৩২২ বৃইন্ুপ্ধবোধব্যাকরণমষ্। 

ষচ্ছ-পিব-জা-জিত্ব-ধম-মনচ্ছণপশ্য-শীয়-সীদ-গচ্ছেচ্ছ-যচ্ছ-জাঃ 
শিতি। ৫1 ২। ৫৬ 

এযামেতে ভ্রমাৎ স্থ্যঃ শিতি পরে। যচ্ছতি। 

যম-রম-নমাতঃ পে মেরিম্ সন চৈষাযৃ। ৫1 ২। ৫৭ 
যমাদেরাদস্তাচ্চ পরস্য সেরিমূ স্যাং পে তেষাঞ্চ সন্। 

অযৎসীত। হজ দূশেতীন্বা। যেমিথ যযস্থ। এবং মৌশব- 
নত্যোঃ। 

হয় ক্লমে গতৌচ। . 
অহয়ীত। যাস্তত্বামব্রিঃ | 

দল মি ভেদে। 

ব্রজবদেতি। অদালীং। 

ঞরি ফলা ভিি। 

ফেলতুঃ। ফেলিখ। 

ত্মর চ্ছায্মগতৌ। 

অংসারীৎ। 

ঠিবু নিরসনে। 

ঠিবু-ক্ুমাচমেতি ধর্ঃ। ঠীবতি 
ঠিবহজাদেযাঃ থেষ্ঠছোস্ত বা। €। ২। ৫৮ 
তিষ্টেব টিষ্ঠেব। 

জি জয়ে। 

জেস্তবস্থোস্তিরস্তীইতি বক্তব্যম্। (১) 
পিপল 

১। বক্তব্যমিতি। জিধাতে। গ্ববন্থোঃ প্রয়োগাদর্শনাদেতৎ কল্পনম্। কিঞ্চ ভীতঙ, 

আদেশ বিষয়ে তুপঃ গ্রযোগো! বরক্যঃ। শুথাচ ভাবগম্যলয়ঃ ফোপি জয়তান্বাগগোচর ইতি । 



পরস্মৈপদিপাদঃ। ৩২৩ 

জেগ্গিঃ সন্ঠ্যোঃ 1 ৫। ২। ৫৯ 

জিগায়। 

রক্ষ ঝি পালনে। 

গ্রণিরক্ষন্তি। ঘাল্তত্বান্নণঃ | 

অক্ষ ব্যাপ্তি সংচত্যোঃ 

বাক্ষ-কৃষার্থতক্ষঃ শ্বর্ধেরে। ৫। ২। ৬০ 

আভ্যাৎ রে পরে শ্ঃস্যাদা ঘে অর্থে। অক্ষোতি অক্ষতি। 

শন ত্বোরিত্যুবঃ। অদ্ষুবন্তি। উদিত্াদিমু বা। আক্ষীং। স্যাদেঃ 

মোলোগঃ। 

যটোঃ কঃ মে। ৫। ২। ৬১ 

যয চদ্যচ কঃ স্যাং সকারে পরে। আক্ষীং। 'আক্ষিগ্রায 

আই্রামূ। আক্ষিষুঃ আক্ষুঃ। এবং তক্ষ। কুষার্থঃকিমৃ। নির্ভংমনে 

সম্তক্ষতি। 
পিক্ষ চুম্বনে। 

গ্রণিক্ষতি গ্রনিক্ষতি। 

কষে আকর্ষণে বিলেখনেচ। 

রুষস্শ-্পৃশ-তৃপ-দূপ-দৃপঃ সিষ্ট্যাং বা। ৫। ২। ৬২ 

এজ্যঃ সির্বাম্যাং ট্যাম। অকাক্ষাঁং। 

বদদহকিজ্বসে দ্শ-সৃজো্ত নিত্যমূ। ৫। ২। ৬৩ * 

কৃষাদীনাম্বকারোরঃস্যাদা, অকিজ্ঝমে। দশমৃজোস্ত 

নিত্যয।, অক্রাক্ষীত।' 

হ-শ-যোহনিমিজুঙোহদংশঃ সকৃ ট্যাৎ শ্লিষস্বালিঙ্গছে। 

৫1 ২। ৬৪ 



৩২৪ বৃহম্মপ্ধবোধব্যাকরণম. 1 

অনিমিজুঙো হ-শ-যান্তাৎ দৃশবর্জাৎ সক্ স্যাৎ ট্যাম্। 
শ্লিষ্যতেন্ত্ব আলিঙ্গনে অর্থে। অরৃক্ষৎ। 

রুষ পে বধে। 

বেম্ মহ-লুভ-ভূ-স্ত-শুচ-বস-ত্বন-রুষ গিষিষ্তোহরস্য। 

৫1 ২। ৬৫ 
এত্যন্তদ্যারস্য ইমু স্যাা। রোষিতা৷ রোগী । এবং রিষ। 

উষ বধে দাহেচ। 
দরিদ্রা-কাস.কাশ-জাগ্রুষো বায ট্যামৃ। ৫1 ২। ৬৬ 
এভ্য আমু বা স্যাৎঠ্যামৃ। ভূম্ক্রম্বামঃ। ওষাম্বভূব উবোষ। 

শশ প্লৃতগতৌ। 

শশাশ। শশশতুঃ। শশশিখ । 

মিহৌ মেচনে। 
সকৃ। হোৌঁঢ়োভৌ।। অমিক্ষং। ঢোর্টি্ঘশ্চানুঃ | মেঢা। 

দহোৌ ভম্মীকরণে। 
দাদের্ধঃ। ঝভান্তম্যেতি দস্য ধঃ। অধাক্ষীৎ। 

চহ শাঠ্ে। 
অচহীৎ। হাত্তত্বাম্না্রঃ। 

ওঠ শোকে । 

শোচিতা শোক্তী। 

শ্লৈহ্্যক্ষয়ে। 
এচোহশিত্য। | ৫1 ২। ৬৭ 

ধোরেচ আ ম্যাদশিতি। যম-রমেতি ইমূ-সনৌ। অমাসীং | 
ণবাতো ডে ৫| ২। ৬৮ 



ূ পরশ্মৈপদিপাদঃ। ৩২৫ 

আদস্তাংপরো ণপ্ ভৌ স্যাং। ভইং। জগ্লৌ। 

উদ্যেচীয্যণুরাচি লোপঃ। ৫1 ২। ৬৯ 

উনি এচি ইন অণোররস্তাচি পরে ধোরাতে! লোপঃ স্যাৎ। 

জগ্নতুঃ *জগ্নুঃ। জগ্নিথ জগ্নাথ। 

স্যাদে ডেহুস্ছে। বা ঢ্যণৌ। ৫। ২। গণ 

স্যাদেরাদন্তপ্য স্থাবর্জন্য ঙে স্যাদ! ঢ্যা অণৌ। গ্নেয়াং 

গ্লায়াং। 

গৈ গানে। 

দামা-গৈহাক-পিব-সো-স্থোহরহমে-়্্পি ডী ৫। ২৮১ 

এফাহঢযণো ডে স্যাং। অরহসেত্বণৌ যপ্বর্জৎ ডীস্যাৎ। 

গেয়া। ও 

ষ্ট্যৈ সংহত ধ্বনৌচ। 

ছ্যায়তি। 

'দৈপ শোধনে। 

পিত্বাম দামহজ্ঞা। অদাসীৎ। দায়াৎ। 

ধেট পানে। ট ঈবর্৫ঘঃ। 

কি-শ্রিক্রক-কমোহও, ঘে ট্যাৎ শবি-ধেট্ধ্বনোল্য ১ 

স্তবা। ৫ ২। ৭২ 

রন্ত্যাদিভ্য্যামও জ্যাৎঘে অর্থে শ্যাদেস্তবা। দি রি 

অদধৎ অ্বধামীত | 

ধে-সা-চ্ছাশা-ত্রঃ সেঃ পে লুগ্কা । ৫1 ২1 ৭৩ 

অধাৎ। 



৩২৬ বৃহন্মুধবোধব্যাকরণম্। | 

পা পানে। 

থাদানেতি পিবঃ| পিবঙ্ি। ভূম্থাপিবেতি মেলু'ক্। 

অপাৎ। পেষাৎ। জিঘ্বতি। 

ঘ1গন্ষোপাদানে। ঃ 

অদ্বাৎ অদ্রামীত। 

প্রা শবাগ্রিযঘযোগয়োঃ | 

ধমতি অগ্মাসীৎ 
ঞ্িষ্ঠা গতিনিরৃতৌ। 

তিষ্ঠতি। ন্যষ্ঠাং। নিতষ্ঠৌ। স্থেয়াং। 
' ম্াহত্যাসে। 

মনতি।, 

| দান দানে। 
গ্রণিষচ্ছতি। প্রণাদাৎ। দেয়াং। 

হু কৌটিল্যে। 

স্যাদ্যতর্টতো গুর্যঙ-যক.ঠীঢাণৌ স্স্ত ঠ্যাযু। ৫। ২। ৭৪ 
স্যাদে রর্ভেশ্চ থকারম্য গু স্যাং যি যকি ঠীচ্যোরণৌচ। 

ঘুস্ত ঠ্যামেব। জহ্বরতুঃ। 
নেযৃতস্থপোহবৃস্থৃঃ | ৫। ২। ৭৫ 

₹খ- বরা নকারাস্তাথপ ইয্ ন স্যাৎ। জন্বর্থ। 
স্যস্যর্ঘনঃ। ৫1 ২।৭৬ « 

খদন্ত-্ত্তিভ্যাং পরম্য স্যম্য ইয্স্যাং। হ্ররিষ্যতি। 

"... স্কু উ শব্দোপতা-পয়োঃ। 
বেমুদিতীন্মা। অস্বারীৎ অস্বাাঁং। সনম্বরিথ। সন্বর্থ। 



. পরশ্মৈপদিপাদঃ। ৩২৭ 

হ গতৌ। র 
ব্ক্তাস্য-খ্যালিপ-শিচ-হ্বে! ঙে| ঘে টা অস্তবা লিন 

মে। ৫1 ২।৭৭ 
বক্তাদে ধে অর্থে উঃ স্যাং ট্যামু। হ্-ভ্যান্তবা। লিপা- 

দেস্ত মে বা স্যাং। .... 
দৃশ্রোরঃ | ৫। ২৭ ৭৮ 

দ্শে ধরান্তগাচ পু স্যাং ডে। অসরং অসাাঁং। 
খ্রিঃ শযগুটীপে।। ৫| ২। ৭৯ 
অিয়াং। পু 2 

থ গতৌ। 
খচ্ছতি। আরং আধাঁং। আর। আরতুঃ। আরিথ। 

অর্ধাত। 

শু শ্রবণে। 

শ্রোঃ শ্ব্ধেরে জিশ্চ। ৫। ২। ৮০ 
শ্রোর্ধে অর্থে শ্বঃ ম্যাং রে পরে শ্রো্জিশ্। শৃখোতি। 

শৃণৃতঃ। শুণস্তি। 
নৃপোহম্যস্যোলোপো ম্বিবা। ৫। ২। ৮১ 

অস্যদ্য নোরুপশ্চ উকারস্য লোপঃদ্যাদধা মবয়োঃ পরয়োঃ। 
শৃুঃ শুণুবঃ। শৃশনঃ শৃণ্যঃ। হের্পোপোহ স্যোগ্পোশ্চেতি। 

শৃণ। শুশ্রুব। | 
০৬ ৪ 

স্ব গতৌ। 

সস্ত-ধোঃ সেরিষ পে। ৫1২1 ৮হ 



৩২৮ বৃহম্ুপ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

বস্তধোঃ পরস্য গেরিম্ স্যাং পে। অসাবী। স্ুম্থুবিথ। 
হৃস্ুবিব। সবিতা । মোতা। 

ক্র ক্ররতৌ গতৌচ। 
ঞিশ্রীত্যঙ | অনুশ্রবৎ। স্থআোথ। 

দু গতৌ। 

অদাবীও অদৌষীৎ। দুছুবিব। 
তরু শ্রতৌ গতৌচ। 

.অদুক্বং । দু্রব। 

গল্প গতৌ। 

লিত্বাংঙঃ। অগমৎ। জগাম। হনগমেত্যুঙ লোপ? । 
জগাতুঃ। জগ্ুঃ | জগ্রমিথ | জগন্থ। 

গযোহমে লই মাহাভবা | ৫| ২। ৮৩ 

গমঃ পরস্য সস্য ইয্ দ্যা নতু যে। মযোগ্যাতুবা। গমি- 
ষ্যতি। 

| সপ্ন গতৌ। 
অহ্পং অস্রাপ্দীং। 

ক্কন্দিরৌ গতিশোষণয়োঃ। 
বিশ্কভা-নির্ববি-ন্-নিছু'ঃসূপঃ সঃ যো নি-নির্বিশ্ফ,র-্কুল- 

পরি-বিস্বন্দাপ্রাণিঘনি-পরি- -নি্যভ্যনুস্যন্দস্ত বা। ৫1২1৮? 
বিস্বতাতে বর্জব্যাদিপূর্বসূপশ্চ সঃ ষঃ ম্যাং। গ্যাদি- 

পূর্বন্ধুর- কুনো পরিবিস্বন্দতেরপ্রা ণিঘন্যাদিপূর্ব্যন্দতে-স্থবা। 
পরকিন্দস্তি পরিস্ন্দতি। 



. পরন্মৈপদিপাদঃ। ৩২৯ 

তৃ'প্লবনতরণয়োঃ। 

ধাতোণু কিতট্যায। ৫। ২। ৮৫ 

তেরতুঃ। 

ব্তো বেমে। 1 ধোহহী-ভীপমেঃ। ৫1 ই। ৮৬ 

বঞোরও কদন্তাচ্চ ইমোর্ঘঃ স্যাছা নতু ঠ্যা। ট্যা পসেশ্চ। 

তা তরিতা। ঠীটীগসেন্ত। তেরিখ | তরিষী। অতারি- 

ঘ। 
ধদিরণাবৃত্বে ডি | ৫1 হ। ৮৭ 

ধকারস্য ইর স্যাদণৌ ও্ট্যাৎ প্রস্থ উর! তীর্মদৎ। 

যন্জো ক্রি সঙ্গে। 

সন্জ-দন্শ-সুনজোহপি নলোপঃ | ৫1২। ৮৮ 

নিষজতি। ন্যযাঞ্ীং। নিষযপ্। ঘদজতু মসগ্তীতুঃ | 

দৃশিরো প্রেক্ষণে। 

পশ্যতি। বর্রেহকিদিতি খদ্রঃ। অদ্রাক্ষীং। অদর্শত। 

সদ শেতীন্মা। দদর্শিখ দগ্রষ্ঠ। 

দন্শে। দৎশনে। 

অদাউজ্ীৎ। 

কিৎ নিবাসে,রোগোপনয়নে মংশয়েচ। 

কিত্তিজ-গুপঃ সমেম্ মান-শান-দীন-বান্ত খেডীচ।৫1২*৮৯ 

কিতাদেঃ সন্ স্যাদিমূ নস্যাং। মানাদেত্ত খেডাঁচ। 

ক্রমাদেতে হত্র সন্দেহে ক্ষান্তিনিন্দা বিচারণে। 

নিশানার্ভাব-নিন্দাস্ত রগ্জয়েপিকিতো মতঃ 1 

সন্ঞ্যাদিধুঃি। ৫1২ ৯০ 
৪২ 



৩৩০ বৃহস্ুগ্ধীবোধব্যাকরণমু। 

সন্স্তে। ঞ্যাদ্যন্তশ্চ ধুনংজ্ঞঃস্যাৎ। 

সন্-যঙন্তোদিঃপ। ৫। ২। ৯১ 

চিকিৎমতি.। অচিকিতনীৎ। চিকিতসামাস। 

॥ পবৎপাদঃ॥ 

এধ্ঙ বৃদ্ধৌ। 
এধতে। এঁধি। এধাঞ্চক্রে। 

দদঙ দানে । 

অশশদদেত্যুক্তেঃ ৷ দদদে। 
, স্বককৃও সর্পণে। 

অক্টো ঘন্বেত্যক্তেঃ | ষষক্কে। 
খজ্ঙ গতিষ্থর্য্য উর্জনে অর্জনেচ। 

আনৃজে | 
তিজঙ, ক্ষমানিশানয়োঃ। 

তিতিক্ষতে। 

নিবিপরিশ্বন্জন্ত সুমাদেঃ স ষোহমি বা। ৫1 ৩। ১ 

ন্যাদেঃ পরস্য ব্ন্জাদেঃ সঃ ষঃ স্যা। অমি পরে। 
নুম্। অনঙসিব। অনোউসহ। ম্থমাদিঃ। 

নযঘঙ-ত্ত ন্যত্ষওক্ত। স্ঘজে সমঞ্জে। 

সংস্বপ্তো ষ্যাৎ নাখেঃ। ৫। ৩। ২ 
খিবর্জস্যানয়োঃ মঃ যো নস্যাংঠ্যায্। বিষস্বজে বিষন্বঞ্জে। 

ত্রপু ষ মিও. লঙ্জাফ়াযৃ। 

অত্রপি্ত অব্রপ্ত। ত্রেপে। 
জতঙ, ভূত্তে। 

নুণ জভোহচি। ৫ 1৩।৩ 



, আত্মনেপ দিপাদঃ। ৩৩১ 

অজন্ভি্। 
ইভুঙ্তত্তে। 

বিষ্রোভতে। ব্যগ্টোভিগ্র। 

পণঙ ব্যবহারে ভ্তুতৌচ। 

কমথতেত্যায়ঃ। পনায়তে। 
সনঃ পমে ধো বাত্বায়াৎ। ৫। ৩। 8 
ধোঃ পমে সণন্তাৎ পরে স্তঃশ। আয়ায়ান্তাতত বা । পণায়তি। 

অপণায়ি্ অপনি | পণায়াঞ্চক্রে পেণে। ; 

বিচ্ছাহস্ততিপণোবায়ঃ। ৫ ৩। ৫ ৯ 

পণায়তে পণতে। এবং পনঙ, স্তুতৌ। 

কমুঙকান্তো। 

কাময়তে | ঞ্যন্তত্বাদঙ,। 

এ্যঙ্যওঃ স্বোহনগপ্লোপি-শাস্থদিতঃ ৷ ৫। ৩1৬ 

অগ্লোপিনঃ শ|ম থকারেতম্চান্যদ্য উড স্বঃ স্যাং ঞেঃ 

পরে অঙি। 

থেঃ সন্বক্ো। ঘো হর্াদের্শ্চ ল্যনেকাচোস্বকলি-হলের্কা। 
৫1 ৩। ৭ 

অগ্নোপিনঃ থে ধঘোৌ ধবক্ষরে পরে সন্বৎকার্য্যৎ স্যাং ঞ্যাঙি। 

ঘোম্চখেহসাদের্যঃ স্যাং। কলি-হলিবর্জস্য লেরনেকাচশ্চ 

সন্বংবা স্যাৎ। / 

খায়্যেং সনি। ৫1৩) ৮ 

খেরবর্ণম্য ইৎস্যাৎ সনি। 

ঞ্ের্লোপোহনালিষ্থায্যান্তেত্যামিষশিতি। ৫। ৩। ৯ 



৩৩২. বৃহস্মুস্ধীবোধব্যাকরণমু। 

আলুইসু-আহ্য-অন্ত-ইতু-আম-ইম-শিং এভোহন্যত্র 
লৌপঃ স্যাং। অচীকমত অচকমত। কাময়াঞ্চক্রে চকমে 

| অয়ঙ গতে!। 

আয়িট্য আয়িধ্বমূ আয়িদ্বমূ। ওয়াঞ্চক্রে। 
প্র-পর1-পরেরোলোহইয়ৌ। % 

প্রপরাপরীনাং গীনাং রেফসা লঃ স্যাৎ অয়ধো পরে। গ্লায়তে । পলায়তে 

পলায়তে। 
এব দয়ওঞ্ঞি অবনে। | 

স্কায়ীওসংবৃদ্ধো। 
» অক্ফায়ি। ২. 

যোর্লোপোহসাঁয়ে । ৫। ৩। ১০ 
অস্ফাত্ত। 

ওপ্যায়ীঙ বৃদ্ধো। 
পদস্তনীন্ ঘে প্যায়-তায়-দীপ-পূর্জন-বুধস্তব]।৫ | ৩। ১১ 
পদে ঘে অর্থে ইন্ স্যাংতনি। প্যায়াদেস্তবা। 
ইনস্তনলোপ্যঃ। ৫। ৩। ১২ 
অপ্যায়ি অপ্যায়ি অপ্যাস্ত। 
প্যায়ঃ পী যঙ-ঠ্যোঃ | ৫1 ৩। ১৩ 

পিপ্যে। 
তাযৃঙ, পালন-সন্তত্যোঃ | 

অতায়ি অতায়ি। 
শলঙ চলনে ! 

অশলিঢুম অশলিধ্বয অশলিদ্ধযূ। 
| ষেরুড্ সেবনে । 

পরিষেবতে | নায়েবিই। বিষিষেরে | গ্রতিষেবতে। 



আত্মনেপদিপাদঃ। ৩৩৩ 

কাশুঙ দীপ্তো। 
কাঁশামাসে চকাশে | এবং কামৃঙ কুশব। 

ঈহঙ চেষ্থায়াযৃ। 
এহিচুর এহিধ্বূ এহিদ্ধমূ। 

রুঙ বে গতৌচ। 
অরবি অরোষ্। কুরুবিষে। 

দেও পালনে । 

দে দেডে দিণিষ্্যামু। ৫ ১৪ 

দ্বিরক্তস্য দেঙো দিগিঃ স্যাং ঠ্যাম্1,দিগ্যে। 
ওডীঙ নভোগতৌ। * 

অডয়িগ্। 
গুপঙ গোপন-কুত্সনয়োঃ 

জুগুপ্নতে। 

মানও বিচারে। 

মীমাংমতে। 
বধও নিন্দায়ামৃ। 

বীভংমতে। 

দযুত্লুঙ দীন্তে। 
শাসলিদদ্যুদিতিউঃ1 তেনৈব পৃ । অদ্যুতৎ অদ্যোতিষ্ট। 
ঢাত্বাপ্যো খেজিঃ। &। ৩। ১৫ | 

দিছ্যুতে। 

বকারেং বৃতাদদঃ। (১) 

১ কবিকল্স্রমে যোং বকারানুবন্ধ; শ্রায়তে তেবৃতাদর়ঃ। বৃতিবৃণুং শূধুঃ স্যল$ 
বৃপৃশ্চৈতে বৃতাায়ং। | 



৩৩৪. হস্মুহ্ধবোধব্যাকরণম, | 

বতৃঙবলৃবর্তনে। 

বষ্ক্ো নেষু পে স্য-লনোর্বাত্বমে। ৫। ৩। ১৬ 

₹তাদেঃ স্যমনে| রিম নম্যাংপে । মাদন্যত্রতু বা। অতএব 

পমৃ। | 

বংস্যতি। মেতু বর্তিষ্যতে। 

্ন্দুঙ, বল্ ক্ষরণে'। 

নিষ্যন্দতে নিম্যন্দতে ঘৃতযৃ। নিস্যন্দতে হন্তীতি প্রাণি- 

ঘত্বানষঃ। 

|] “কপুঙবলু কক্পনে । 

কপঃ কৃপোহুকুপাদৌ | ৫। ৩। ১৭ 

কপঃ স্থানে কৃপঃ স্যানসতু কৃপাদৌ। 
, (কুপা। কৃপণ। কৃপাণ। কৃপীট। কর্পট। কপুরি। কৃপাদিঃ। ) 

কল্পতে। 
নেষ্ গে ড্যাঃ। ৫1 ৩। ১৮ 

_.. ক্কপোডা ইয্ নস্যাং পে অতএব পৎ। কল্প্তা। পে 
কিমৃ। কল্পিত । কল-্তা। কপ্রিষ্যতে। কল্পযতে। 

বাথ ম্ম দুঃখ চলন ভয়েষু। 

ব্যথ-গ্রহ-জ্যা-বয়-ব্যধ-বস-ব্যচ-গ্রচ্ছব্রশ্মভ্রস্জ-স্বপ-বচ-যজাদেঃ 
খেজিষ্ঠ্যায। ৫। ৩। ১৯ 

এফাহখের্জিঃলযাম্ ঠ্যাৎ বিবাথে।, 
ঞ্রত্বর ম্মঙ বেগে। 

অন্বরিদুমূ। অত্বরিধ্বমূ অত্বরিদ্ধমূ। 
॥ মধৎপাদঃ ॥ 



মিশ্রপাদঃ। ৩৩৫ 

পত্ লুজ. গত্যামৈশ্বর্য্যেচ। 
বচ্যস্য-শ্বি-পতাহৎ বোচহস্থশ্বপপ্ত| ডে। ৫। ৪1 ১ 

এষামেতে ক্রমাংস্থার্ডে। প্রণ্যপপ্তং। 

বম ণজুটু উদ্ৃগিয়ণে। 
বেমতুঃ | ব্যমতুঃ। বেমিথ বৰমিথ। 

ভ্রমুজণ চলনে। 

ক্রমক্লমেতি শ্যন্বা ।, ভ্রম্যতি ভ্রমতি । ভ্রেমতুঃ ব্রমতুঃ। 
যহ জঙ. শক্তো। 

ব্যহত ব্যমহত। বেষ্ নহেতীম্বা] পরিষহিতা। 
সহ-বহোহদোটি। ৫191২ ৃ 

সহবহোরকান্য ও স্যাৎ ঢেপরে | নিসোঢা। ওত্বাম্মষঃ। 

ষদ্ লূজৌ বিষাদে শরণে গতৌচ.( ১)। 

নিষীদতি। ন্যষদৎ। নিষসাদ। প্রতৌতু' গ্রতিনীদতি। 

শদূ ল্জৌ শাতে। 
শদোহপিমযৃ। ৫181৩ 

শীয়তে। অশদৎ। 
ফণ ণনিম্নেছে। 

ফেণতৃঃ পফণতুঃ। ফেপিথ পফণিগ। 

রাজু ঞ ণ দীন্তো। 
রেজতুঃ ররাজতুঃ | রেজে ররাজে। বিধিবলাদাতোপ্যেত্ব়। 

টুতরাহৃড, ৭ দীন্তো। 

ত্রাশশ্যতে ভ্রাশতে। ভ্রেশে বন্রাশে। এবং টুভাশৃঙ, ৭ 

ভামি। 
7৯1 শরণং ছিংসনম। 

পা 



৩৩১ বৃহস্যুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

সুন ণশবে। 

বিষশতি। অবন্ণতি মাংসযৃ। ব্যঘণং। বিষেণতুঃ 
বিষষণতুঃ। বিসুনতি বীণা। নিসূনত্যনমূ। অনব্যবেত্যুক্তে 
ন্ষঃ। | 

খনুঞ রিদারে। 
ইনগমেত্যুঙলোপঃ। চখৃতুঃ | চখে। 

খন-সন-জনাৎ ডা ঝসে ম্ষেতু বা।.৫। ৪18 
খায়াৎ খন্যাৎ। 

চাযুঞ. নিশানে অর্চনেচ।' 
অচায়ীৎ অচাসীৎ। 

লষঞ স্পৃহাযাযৃ। 
লষ্যতি লষতি। 

গুহুঞ্ক সংবৃতৌ । 
গুহে] গোরূঃ। ৫1৪1 ৫ 

গুহো৷ শোরঃ স্যাং। গৃহতি গৃহতে। অপূহীৎ অধঘুক্ষং। 
গুহ-দুহ-দিহ-লিহাহটীমদন্ত্যে ন সিঃ সক্বা। ৫ ৪। ৬ 
এফাং টীমদন্ত্যে পরে সির্নন্যাৎ সকৃচ বা স্যাং। অগুঁড 

অঘুক্ষত। 
সকোহলোপোহচাব্র | ৫181৭ 

সকোহকাবম্য লোপঃ স্যাং অব্বে অচি পরে। অগৃহিষি 

অবুক্ষি। অগুহ্রহি অধৃক্ষাবহি। দন্ত্ে কিমৃ। অগৃহিম্মহি অু- 
ক্ষামহি। অব্বেকিমৃ। অগুহিষত অধুকত্ত। 

হঞ. হরণে। 

গুড মচীদ্যনি্ কিছুগমন্তবা | ৫। ৪1 ৮ 



মিশ্রপাদঃ | ৩৩৭ 

ইওঙ খবর্ণান্তাচ্চ পর! মে স্থিতা অনিষ্ টী সিশ্চ কিৎ,স্যাৎ 
গমস্তবা। অন্ত । অহষাতাম্। হ্ৃষীঞ। 

টুডুভূ ঞ ভৃতিপুষ্টোঃ। 
বভৃব। 

দান ঞ আর্জবে চ্ছেদনেচ। 

দ্রীদাংনতি । এবং শান্ঞতেজনে। শীশাংমতি | 

ভজৌ ঞ ভাগ-সেবয়োঃ | 

ভেজে । ভেজিথ। বভ্কথ। 

| শ্রিঞ্ মেবনে। 

কিশ্রীত্যঙ্ | অশিশ্রিয়ৎ। শ্রয়িতা। 

রন্জে৷ ঞ রাগে। 

রন্জোপ্যযকানাম্দ্বিনৌ নলোপো খেত ফূীরমণে1৫181৯ 

রঞ্পো ন লোপঃ স্যাৎ শপ্-ষক-অন-অন্দ্িনি এতেষু 

পরেষু ঞৌতু মুগরমণে । 
রূজতি। রজতে। ররজতুঃ ররপ্ীতুঃ। 

ত্বিষৌ ঞ তালি। 

অতিক্ষং। ত্বিক্ষী্। 
যজৈ ঞে। দেবার্চা-দান-সঙ্গ-কৃতো। 

বযথগ্রহেতি জিঃ। ইয়াজ। 
গ্র্বপাদ্যোঃ ক-ডিৎঝিতো| জিঃ। ৫1 ৪1 ১০ 

গ্রহাদেঃ কিতি ডিতি"ম্বপাদেঃ কিতি জিঃ স্যাং। ঈজতুঃ। 

ঈজুঃ। ইয়জিথ। হয়ষ্ঠ। 
ডুবপৌ ক মুগডনে তন্তবীজোন্তৌচ।  . 
৪৩ 



৩৩৮ বৃহম্ুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

্রুবাপ। 
বহৈঞ্র প্রাপণে। 

প্রণ্যবাক্ষীৎ। অবোট। উবাহ। উহে। 
বে & স্যুতৌ। 

ঠ্যাং ন বে-প্রচ্ছাম। ৫1 ৪1 ১১ 
বেঞ্প্রচ্ছি-ব্রশ্চিভ্রমজীনাৎ ধরির্নস্যাৎ ঠ্যাযৃ। ববো। 

ববতৃঃ। 

বেঞ্চ] বয় বা। ৫18 | ১২ 

বেঞ বয়, স্যাৎ বা ঠ্যাং ( উবায়। উযতুঃ। 
যবঃ কিতি। ৫। ৪1 ১৩ 

বেঞ্ো যস্য বঃ স্যাৎ বা ঠ্যাং কিতি। উবতুঃ। 
,ব্যে & আবরণে। 

ন| ব্যেষ্ঠ্যামৃ। ৫1 ৪1 ১৪ 
ব্যেঞ্ আ ন স্যাৎ ঠ্যামৃ। বিব্যায়। 
জিত্বাস্ত্যঃ কিতি। ৫। ৪। ১৫ 

ছে ব্যেঞ্জো অস্ত্যোভাগে। জিঃবা প্রাপ্নোতি ঠ্যাৎ কিতি। 
পর বিব্যয়তুঃ | বিব্যয়িথ। 

হেব & স্পর্দায়ামৃ। 
অহ্বং। অহ্বত অন্বান্ত। | 
হ্বো দ্বের্জিঃ। ৫ ৪1১৬ « 

দ্বেহ্বেঞো জিঃ স্যাং। জুহাব। জুুরতুঃ। 
“বসৈ কৌ নিবাসে । 

গৎম্যরে | ৫1 ৪ ১৭ 



মিশ্রপাদঃ। ৩৩৯ 

সম্য তঃ স্যার্দরে মে পরে। অবাতসীৎ। অবাতাম্? 

উবাস। উষতুঃ। | 

বদৈ বাচি। 

অচ্ছবদতি। ব্রজবদেতিত্রিঃ | অবাদীং। উবাদ। উদতুঃ। 
টে ও শ্বিগতিবৃদ্ধ্যোঃ। 

শাস লিছ্যুদিতি ডোবা। অর্বং | অশ্বয়ী। প্রিক্রুত্যঙবা। 

অশিশ্বিয়ং। | 

শরে্তির্ঝা য্ ২ঠ্যো এ্ঙ২ননোঃ। ৫1 ৪। ১৮ 

শ্বে জির্বাস্যাৎ যতি ঠ্যাং ঞ্েঃ পরে অডি সনিচ। গুশাৰ 

শিশ্বায়। শুবতুঃ শিশিয়তুঃ। শয়িতা”*শূয়াং। 
মিশ্রপাদঃ ॥ 

ভুদ্যধ্যায়ঃ পঞ্চম |, 

অদূ লৌ তক্ষে। 

লুগভ্যোহপঃ। ৬। ১। ১ 

অদীদেঃ পরস্যাপো নুক্ দ্যাং। অত্তি। 

হু-বমো হের্ধি ।৬। ১। ২ 

হো বর্গাচ্চ পরদ্য হে ধধি স্যাং। অদ্ধি। 

হসাভ্যাৎ দি-নের্লোগামৌ। ৬। ১। ৩ 

হদাৎপরয়ো দিপ্যোর্লোপঃ ম্যাং অদঃ পরয়ো রম ্যাৎ | 

আদৎ। আদঃ।  « 

ঘরুদঃ সন্টালঘর্জি। ৬। ১। ৪ 

দো ঘস্ স্যাৎ সনি ট্যামলি ঘি .লিত্াং)। অঘমৎ। 

ট্যা্বা। ৬1 ১। ৫ 



: গুদ০ বৃহমমুদ্ধবোধব্যাকরণমু। 

অদে। ঘস, বা স্যাৎ ঠ্যাযু। জঘাস আদ। হনগমেত্ুঙ- 
লোপঃ। জক্ষতুঃ আদতুঃ। জন্ষুঃ আছুঃ। জঘমিথ আদিখ। 

প্সাল ভক্ষে। 

প্রণিপ্সাতি। 

দ্বি-বিদাতোহনুস্ বা । ৬। ১1৬ 
দেখে বেতে রাদস্তাচ্চ পরোহন্ উস্ বাম্যাং। অপ্সথঃ 

অপ্সান। ৃ 

বশ লু স্পৃহি। 
বটি গ্রহ স্বপাদ্যোরিতি জিঃ। উষ্ঠ;। উশস্তি। অবট্। 

উবাশ। 

. হনু লৌ হিৎসা-গত্যোঃ | 
বন-তনাদ্যনিমাঞ্যলোপো ঝ-যপ্যতিক্যণৌ ।৬।১] ৭ 
এষা ঞম্লোপঃ স্যাদশে। ঝমে যপিচ। নতু তিকি। 

প্রিহতঃ | হনোহ্বোদ্ঃ। স্বত্তি। প্রভণূঃ প্রহ্ঃ। প্রহগ্র- 
গ্রহম্মঃ। 

জহোোধি-শাধি-হ্ান্তি-শাস্তি হিনা। ৬। ১।৮ 
এষা হিযুক্তানাং ক্রমাদেতে স্ুঃ। জহি। 
হন বধধ্ঠী-্যলি টীমে তুবা। ৬। ১1৯ 
হনোবধঃ স্যাং ট্যাং ঢ্যামলিচ চীমেতৃবা। অধধীত। 
খেহোঘো ঞ্িতিচ। ৬। ১1১০ 
খেঃ পরসা হনোহদ্য ঘঃ স্যাৎ 'ঞ্চিতি ণিতিচ। জবঘান। 

হনগমেত্যুঙ লোপ? । জন্বতুঃ। হস্তা। বধ্যাৎ। গ্রহ্র্ণিষ্যতি। 
| দুল, অভিসর্পণে। টু 



অদাদিপাদঃ। ৩৪১ 

্লপিদ্বস্থ্যুতোহ দ্ধে ব্রিঃ। ৬। ১। ১১ 
অদের্ধোরুকারম্য ব্রিঃ ন্যাৎ পিতি হসে রে। দ্যৌতি। 

ছ্যুতঃ। দ্যুবন্তি। 

যুল মিশ্রণে অমিশ্রণেচ। 

যৌতি। যবিতা। 
, গুল স্ততৌ। 

অনাবীৎ অন্বীত। নুনুবিব | 

,. ক্ষ'ল, তেজনে। 
ক্ুবিতা। 

ফুল, প্রস্তৃত্যাযৃ। 
ক্রমেতীযূ। অঙ্নাবীৎ। 

ইন্ল গতৌ। 
মিনাটাঠে | ৬। ১। ১২ 

ইনে। যঃ স্যাদখাবচি। যন্তি। 

গা ট্যামৃ। ৬। ১। ১৩ 

ইনো গা স্যাৎ ট্যামৃ। অগাৎ। ইয়ায়। 

খেঃ কিতি ধঃ। ৬। ১। ১৪ 

ইনঃ খের্ধঃ স্যাৎ কিতি ঠ্যাযৃ। ঈয়তুঃ। ঈয়ুঃ। 
অগে ঢ্যাযৃ। ৬। ১1 ১৫ 

“ অগেরিনোর্ধঃ ম্যাং কিত্তি ঢ্যামূ। ঈয়াৎ। অগেঃ রি 

অনিয়াৎ। 

ই স্মরণে । 
ইস্বদিকঃ। ৬। ১। ১৬ 



৩৪২ হসগ্ধবোধব্যাকরণম,। 

“ইন ইব ইকঃ কার্ধ্যং স্যাৎ রূপঞ্চ তদ্বং। 
্ যা ল্ গতৌ। 

প্রণিযাতি। এবং বা ল গমন হিৎময়োঃ ॥ দ্রাল স্বপ্নে 
পলায়নে চ। 

খ্যা ল্ খ্যাতৌ। 

অধখ্যৎ। ৃ 

শা লআনে। 

প্রাণিমাতি। মেয়াৎ। 

বিদ লমতৌ। 

বেতেঃ কীপহ/ঠীপহ বা। ৬। ১। ১৭ 
বিদঃ'পরস্য ক্যাঃ পদ্য ঠ্যাঃ পৎ স্যা দ্বা। বেদ। বিদতুঃ | 

বিদুঃ। বেদিথ।' বিদথঃ। বিদ। বেদ। বিদ্ব। বিদ্ম। ,পক্ষে 

বেতি। স্গমযূ। 

ঙাম্থাঠ্যাৎ গ্যান্ত ক্রনু। ৬। ১1১৮ 

বেতেষ্ঠ্যাং ঙায্বাস্যাৎ। গ্যান্ত কৃঞ এবানুপ্রযে|গঃ। 
তন্ভাঃ শুপ্রেঘে। ৬। ১। ১৯ 
বিদাঙ্করোতৃ। বেত 

কৃঞ্জোহদ্ণৌরে | ৬। ১1 ২০ 

, কৃঞ্রো! অকারস্য উঃ স্যাদশৌ রে। বিদাক্ক রুতাষ বিভামু। 
অবিদন্ অবিদুঃ। 

ঘ্যাৎ সৌ রবা দ-ধোঃ। ৬। ১1 ২১ 
দ্ধ! রেফঃ স্যাা। মৌ ঘ্যাযু। অবেঃ অবেৎ। বিতয। 

অবিত্ত। বিদান্বভব বিবেদ। 



র্ 

, অদাদিপাদঃ। ৩৪৩ 

অম্ল ভাবে। 

অন্তি। 

লোপোইস্ত্য-সে। ডিদ্র-সোরঘ্যাম্। ৬। ১। ২২ 

অন্তেরকারস্য ডিতি রে সসাচ সেলোপঃ স্যাৎ নতৃঘ্যাম। 
ক্তঃ। সম্তি। অসি। এধি। আসীং। আস্তামু। 

ভুররে। ৬। ১। ২৩, 

অন্তেভূঃ স্যাদরে। অআ্বভূঙ। 

প্রাহুগাঁকঃদঃ যোহচ্যে । ৬। ১। ২৪ 
প্রাদুঃ যন্তি। প্রাছুহষ্যাং | নিষস্তি। , 

সজ ল্য শুদ্ধৌ। 

মুজোহ ক-ডিতি ব্রির্বাতবচ্যণৌ। ৬। ১। হ৫ 

অকঙিতি মৃজে। ব্রিঃ স্যাদশাবচি তু বা। মান্টি। রঃ । 

মার্জন্তি সবজন্তি। 

| বচ্লৌ বাচি। 

বচ্যস্য শ্বিপতামিতি বোচ। অবোচৎ। উবাচ। উচতুঃ | 

রুদির্ঘ রোদনে। 

রুক্টোহয়োহঅম্যেযূ। ৬। ১। ২৬ 

রুদাদে রযস্য হমস্য রুম্যেম্ স্যাং। রোদিতি। রুদিতঃ। 

অযঃকিৎ রুদ্যাৎ। 
ঘিৎ রুদাদিঃ। (১) 

দি-ম্যোরমূ বা। ৬1 ১। ২? 
পাশা

 শী শাহি 

১। কবিকজ্পাপ্রমে ঘকারানুবদ্ধীকৃত! ধাতবঃ রুদাদয়ঃ| রুদিঃ স্বপিঃ খ্বসির্জক্ষিত্যানিতি£হ্য 

কুদাদয়;। 



৩৪৪ ৃহম্মবোধব্যাকরণম। 
রুদাদে দিস্যোরম্ স্যাদ্বা। অরোদৎ অরোদীত। অরোদঃ 

অরোদীঃ | 

ঞিষপৌ ঘু, শয়নে। 
বিশ্বপিতি। সবত্বাননষঃ। বিধুদ্বাপ। দুঃঘুধুপত্ঃ | নির্ধ- 

ত্বাৎ ষঃ। 

অন ঘ প্রাণনে। 
প্রাণিতি প্রানিতি। 

্বম্ঘু গ্রাণনে। 

-শ্বসিতি। অশ্বমীৎ ক্ষণাদিত্বান্ন ব্রিঃ। 

জন্ষ ্ ুঘ তক্ষ হাময়োঃ। 

জক্ষিতি। 

অস্তোহদ্দেঃ।'৬। ১। ২৮ 

দেঃ পরস্রযান্তো অত ম্যাৎ। জক্ষতি। অনুম্ সিছেরভুবঃ। 
অজন্ষুঃ। 

জাগৃন্ন, জাগরে। 

গু রু্যঠ্যামু। ৬। ১। ২৯ 
দ্বেরুণি পরে গু ম্যাৎ নতু ঠ্যামু। অজাগরুঃ। অজাগঃ। 
অজাগরীৎ। জাগরামাস জজাগার। 

,জাগ্রোহুণব্ৰীণ্ডিতি কদ্-কানে তুবা। ৬। ১। ৩০ 
জাগর্ডে ৭ুঃ স্যাৎ নতু গপি বৌ ইণি ডিতিচ। কসৌ কানে 

তুবা। জজাগরতুঃ | এ 

দরিদ্র ক্ষ দুর্গত্যাযু। 

- দরিদ্রো ডি হতে ছণো হাগ্ভ্যোম্তবা । ৬। ১। ৩১ 



অদাদিপাঁদঃ। ৩৫৫ 

দরিজ্রাতে ডি স্যাং অণৌ হনে রে হাগ্ভ্যোম্তবা। দরিদ্রিত়ঃ। * 

শ্াদ্যোরালোপ্যোহ ণৌ হসেত্ব্যদঃ। ৬। ১। ৩২ 

শ্বাইত্যম্য দেন্চ আ লোপ্যঃ স্যাং অপৌ। হসে তু দাব- 

র্জমী স্যাও।* দরিজ্রতি। 
দরিদ্র আলোপোহসনকানেহরে ট্যান্তবা। ৬। ১। ৩৩ 

দরিদ্র আলোপঃ স্যাদরে নতু সণি অকে অনেচ ট্যান্ত বা | 

অদরিদ্রীৎ অদরিদ্রামীৎ। দরিদ্রামাম দদরিদ্র। দরিদ্র্যাং। 

চকাঙ্ ক দীপ্তো। 
হুঝগো| হের্ধিঃ। অস্যদঃ। চকাদ্ি।, 
ঘ্যাং দৌ তমঃ। ৬। ১। ৩৪ | 

ঘ্যাৎ দৌ পরে মন্য তঃ স্যাং। অচকাং। 
সৌবা। ৬। ১। ৩৫ 
অচকাৎ অচকাঃ। 

শান ক্ষু শামনে। 
শাস্ৃতিদ্ধস্-ডেহণো কৌতাশাসশ্চ। ৬। ১ ৩৬ 

শান্তেরুঙ ইৎ স্তাৎ অণৌ হুসে ডেচ কৌতু শাম আশা- 

সশ্চ। শি্ঃ। শাধি। অশিষৎ। ৃ 

চক্ষঙল বদে। 

চক্ষঃ কৃূশাঞ খ্যাঞ্চইরেহত্যাগোসমনে | ৬। ১। ৩৭, 

চক্ষঃ ক্শাঞ, খ্যাঞ্, স্তাদরে। নতু বর্জনে উমি অসি 

অনে চ। 

অর্কশানীং। অকৃশাস্ত। অধ্যং। অধ্যত। ত্যাগে তু 

মমচক্ষি। 



৩৪৬ ৃহসতববোধব্যাকরণমূ 

্যান্বা। ৬। ১। ৩৮ 
চকুশে চখ্যে চচক্ষে । 

ঈড়ঙল স্তুতৌ। 

ঈটরে। 
স-ধ্বোরস্যেযু জনীভীশঃ | ৬। ১। ৩৯ 

এক্যুঃ পরম্য অস্য ধ্বদ্য চ রপা ইম্ স্যাং। ইড়িযে। 

ঈড়িধ্বে। 

আসঙুঞ্জি উপবেশনে।.. 

“ বিজাদীত্যায্" 'আসাঞক্রে। 

বসলঙ, স্তৃতৌ। 

বমিতা নস্তা। 

ৰ গিসিঙল চুম্বনে 

প্রণিহস্তে প্রনিহস্তে । 

ঘৃঙল প্রসবে। 

দুতে। 
সুতে নর্গ্যাযু। ৬। ১। ৪০ 

০২ 

হুবৈ। বেমুদিতীম্বা। অসবিঃ। অসোগ। 
শিঙল ঞি শয়ণে। 

শীঙোরে 11 ৬। ১।৪১, 

শেতে। শয়াতে। 

মান্তোরয্ রিদস্তবা। ৬। ১। ৪২ 

শীঙঃ পরস্য মস্যান্তোরঘ্ স্যাৎ বেতেস্ত বা । শেরতে অশয়ি&। 



_ অদাদিপাদঃ। ৩৪৭ 

ইওল অধ্যয়নে। 
অধীতে। 

গীওষ্টা,থ্যোর্বা। ৬। ১। ৪৩ 

ইডোগীগ'ম্যাং ক! ঠীথ্যোঃ পরয়ো; | ধরত্বামাং। অধ্যগ্গীই 
অধ্যৈ। 

ঠ্যাং গা ঞাও লনোন্তবা। ৬। ১158 
ইোগ। স্যাং ঠ্যাং ঞ্ে পরে অভি ঘনি চ কা। অধিজগে 

অধ্যশীষ্যত। অধ্যৈব্যত। " 

 দীবীওক্ষ , দেবনে। 

দীধী বেব্যোর্গু | ৬। ১। ৪৫ 

দীধ্যৈ। 
লোগপ্যোহন্তোয্যোঃ। ৬। ১1 ৪৬ 

দীধীবেব্যোরভে। লোপ্য স্তাৎ যকারেবর্ণয়ো?। অদীধিষ। 

এবং বেবী কান্ত্যাদৌ । 
_ দ্বিষৌঞ্ল বৈরে। 

দ্ষিবিদাতোহনুদ্ বা। অদিযুঃ। অদ্দিষন। অদি্। অঘি- 

স্মত। 

দুহৌঞল দোহনে। 
অধুক্ষৎ। অধুক্ষত অদুপ্ধী। এবং 

দ্িহল্ঞৌ লেপনে। 

প্রণিদেপ্ধি। অধিক্ষৎ। 

উণুল্এ আচ্ছাদনে। 

বোর্ণোঃ পিদ্ধত্রেণু | ৬। ১। ৪ 



৩০৮ বৃহশ্প্ধবোধব্যাকমণয্। ৰ 

উর্োরন স্যাছ পিতি হদে রে। উোঁতি উর্ণোতি। 
ঘ্যামৃূ। ৬। ১। ৪৮ 
উ্দোর্দঃ স্যাং পিতি হসে ঘ্যাযু। টর্িি 

বত ৬। ১। ৪৯ 
দো উবব্রি এতে স্থ্ুষ্ট্যাযু। উর্ণবীৎ ওর্ণ বীৎর্ণাবীৎ। 
নাজন্তাদেরা দিদি? | ৬। ১। ৫০. 

অন্তাদিস্থিতাচেধোরাদি দি দ্যাৎ। 
স্যাদৌ ন-ব-জোহয়ে। ৬1 ১। ৫১ 

.স্যগ্যাদৌ স্থিতা ন-ব-দ-রা দিনত যে। উর্ণ ুনাব। 
 ডিদিস্বোর্ণেঃ। ৬ ১। ৫২ 
উর্ণোঃ পর ইম্ ডিং স্যা বা। উর্ণ'বিতা উ্ণবিতা। 

ক ল স্ততৌ ্ 
পিদ্ধঅস্যেয্ ক্রবো যওলুগ্ুতু-স্তোস্তবা। ৬। ১। ৫৩ 
করব পরস্য পিতোহসোরস্য ঈম্ দ্যাং যঙলুগাদেস্তবা। 

স্তবীতি স্তৌতি। অভিষ্রৌতি। ন্যগ্রাবীৎ ্তাস্তাবীৎ। অস্তো। 
তু&ব। স্তবিতা স্তোতা। 

টুক্ষু লক্ষুতৌ। 
ক্ষবিতা। 

রুল ধ্বনৌ।' 
রবীতি রৌতি। রবিতা রোতা। 

তুল রৃতি-হিৎসা-পৃত্িযু। 
তবীতি তৌনি। তবিতা তোত।। 

ব্রল &. উত্তেন। 



অদাদিপাদঃ| ৩৪৯ 

ব্রবীতি। 

পঞ্চতিপ্ পঞ্চণব্বাহশ্চ। ৬। ১। ৫৪ 

ক্রুবঃ পরেষাৎ পঞ্চানাৎ তিবাদীনাৎ পঞ্চ ণবাদয়ঃ ত্য 

ক্রবশ্চাহঃ স্যাং। আহ। আহতুঃ। আহুঃ। 

হত্তথি। ৬। ১। ৫৫ 

আহে! হম্য ত ম্যাং থেপরে। আথ। আহথুঃ। পক্ষে 

স্থগমমৃ। 

বচোহরে। ৬। ১। ৫৬ 

ক্রবো বচ স্যাদরে। অবোচত। উনাচ। উচতুঃ। উচে, 
হুলি হোমে। 

হবাদীরে দ্িঃ। ৬। ১ ৫৭ 

জুহোতি। 

হ্বোবচ্যণৌ। ৬। ১। ৫৮ 
হোরুকারস্য বঃ স্যাদণাবচি। জুহ্বতি। জুন্ধি | 

পশান্বাভী-দ্রী-ভ-হোষ্ট্যায। ৬। ১। ৫৯ 

এভ্যঃ পশান্বা স্যাৎ ঠ্যাযৃ। ভুহবামাস জু্াব | 
গে ভীলি ভীত্যাযৃ। 

বিভেতি। দরিজ্ৰোঙিরিতি ৷ বিভিতঃ বিভীতঃ | বিভ্যতি। 

ধিভয়ামাস বিভায়। 

দ্রৌলি লজ্জে। 

জিন্রয়ামাস। জিদ্রায়। 
পু লিপালনে। 

পৃত্রাদেঙিঃ খেরে। ৬। ১। ৬০ 



৩৫০ বৃহম্ুপ্ধবোধব্যাকরণম. 1 

পূখ-ভৃবহাঙমাঙাহ খেঙি? স্যাৎ রেপরে। পিপত্তি। 
পুর্ধো বা। ৬। ১। ৬১ 

পিপূর্তঃ পিপুতঃ1 পপরতুঃ পপ্রত্ঃ ॥ গু[তাননএ। 
ও হাক লি ত্যাগে। 

জহাতি। জহিতঃ জহীতঃ। জহতি। 

হা.কহস্তলোপঃ খ্যাম্। ৬। ১ ৬২ 

জহ্যাৎ। | 
চৌ তাবা। ৬। ১। ৬৩ 
হাকো ডা বা স্যাং হৌ পরে। জহাহি জহিহি জহীহি। 
হেয়ঃৎ। ্ 

রর থ ণি ত্যাযৃ। 
ইয়ত্ি। . 

 ত্বন মলির জনৌ। 
জন্জত্তি। জত্বিষে। জঙ্ঞিধ্বে। (১) 

নিজিরৌঞ্লি পোষে শুদ্ধো চ। 
শিজাতখেরে পুঃ | ৬। ১। ৬৪ 

নিজ-বিজ-বি বযাংখেণুঃ স্যাৎ রেপরে। নেনেক্তি নেনিক্তঃ। 
ন দ্যঙোহচি | ৬। ১। ৬৫ 

দ্বেরঙে গুর্নদ্যাদচিরে। নেনিজানি+ এবং বিজিলিঞ্ট 
পৃথকূতে। ৰ 

বিষিলিঞ্চে ব্যাপ্ত । 
অবিষৎ অবিক্ষৎ। | * 

১। জাজ্ঞষে হতি। বৈদিকতেন ব্যত্যয়াদাত্মনেপদম্। 



অদাদিপাদঃ। ৩৫১ 

ডুদাঞ লি দানে। 
গুণিদদাতি। অদ ইত্যুক্তে রালোপঃ। দত্তে। 
দ্যে। দরা-ধো দেধৈ হৌ। ৬। ১। ৬৬ 
দে্পঞেগ দের্ধা:ঞা দে ধে স্যাৎ হৌ পরে। দেহি। 
স্থা-দোর্ডিঠীমে ন ৭ | ৬। ১ ৬৭ 
স্থাদোিঃ স্যাৎ টে | তথ্য চ গূর্নস্যাৎ। অদত। 

অদিষাতাম্। * 

ডুধা ঞ.লি ধারণে। 

প্রণিদরধাত। 

ধেো! দধোহস্তলোপে ত-খি। ৬। ী 

ধাঞ্োদম্য ধঃ স্যাং তথয়োঃ পরয়োঃ অন্তলোগে সতি।' 

ধর্তে। ধেহি। অধিত ॥ 

টুডুভ্ ঞশি ভৃতি-পৃষ্ট্োঃ |, 
বিভৃতঃ। বিভরামাম বভার। 

মাঙলি শবে। 

প্রণিষিমীতে। মিমাতে। মিমতে। এব ও হাঙলি গতৌ। 
ইতি অদাদিপাদঃ | 

দিব্য ক্রীড়াদৌ । 
দিব-দু-ুদ-রুধ-তর্যাদে ধর্ষনমাঃ শিদৃঘে রে! ৬।২।১। 
এভ্যো ঘে অর্থে যন্-নু-অ-নণ্নাএতে রেপরে ক্রমাৎ স্থ্যঃ | 

তেচশিতঃ | পীব্যতি4 
যিব্যু তন্তসস্ততৌ । 

নিষীব্যতি। ন্যেবীং ম্যসেবীত। 



৩৫২ বৃহম্ুধধাবোধব্যাকরণযৃ।. 

নৃত্য নর্ভনে। 

নৃংকৃৎ-চৃৎ-ছৎতৈদোহরসোহসেরিম্বা। ৬। হ। ২| 
এত্যঃ পরম্যারসা সিবর্জদ্য সদ্য “ইমৃস্যা । নর্তিষ্যতি 

নতদ্যতি। সৌ তু অনভাঁৎ। 
্রস্য ভয়ে। 

করমরূমেতি শ্যন্ বা। ত্রস্যতি। ত্রমতি। তত্রাম। ক্রেসতুঃ 

তত্রমতুঃ । | 

জ্ইর্ষ ফ্য জরায়াম। | 
নীর্য্যতি। অজরৃৎ। অজারীৎ। জেরতুঃ জজরতুঃ। জরীতা 

জরিতা। 

শে] ষনিশানে। 

যন্যো-শমাদি-মিদো-লোপর্ধ-গুঃ | ৬1 ২। ৩ 
ওকারস্য.'লোপঃ শমাদের্ধো! মিদেরঃ স্যাৎ যনিপরে। 

শ্যতি। অশাৎ অশাসীৎ। এবং ছোষলুনে। 
যো যনাশে। 

গ্রশিষ্যতি। ন্যষাৎ ম্যযাীৎ। সেয়াং। 

দে। য চ্ছেদে। 

গ্রণ্দাৎ দেয়াং। 

রাধ্র্যো দিদ্ধো। 
রেধতৃঃ বরাধতৃঃ | বধার্থঃ কিহ। আররাধতুঃ। 

বাধে তাড়নে। . 

বিধাতি। বিব্যাধ। বিবিধতঃ। 

পুষ্যৌ ঈ পুর । 



, দিবাদিপাদঃ। ১৫৩ 

শাসলিদ্দ্যৎপুষাদেরিতি উঃ । অপুষং। 
শ্লিষৌ যলঞ্রি শ্লেষে। 

অশ্লিষং। আলিঙ্গনে তৃ। অশ্লিক্ষং। 
| রধ্যু৯ হিৎসনে পাকে চ। 

নুণ্ রধো মুচাং নশ-মদ্জো 'রভ-লভোহ্নঠীমচ্যে বস্য 
র্যচি | ৬। ২। 8 | 

রধঠীবর্জেন্যর্জে অচি মুচাদেরত্যে নশমস্জো কমে রভলভে। 
রঠীবর্জে অচি নুণ্ স্যাং। অরন্ধং। রধিতা রদ্ধা। ঠ্যান্ত। 
ররন্ধিব। ররদ্ধিম। রেধ্ব। রেখু। 

তৃপ্যুঞ্চি ৯ তর্পণে। 
অতপাঁৎ অত্রাপ্সীৎ অতাপ্সীঁং অতৃপৎ। এবঃ দৃপ্যু ইর 

হর্ষগর্কয়ে|;। | 
মুহ্য ঞি ৯ বৈচিত্ব্যে। 

মোহিত । মুহাঁৎ ঘঙ. বাভৌ। মোগ্ী মোটা । 
ণশ ৯ যুনাশে | 

নশ নেশবাডে। ৬। ২। ৫ 

প্রাণেশৎ গ্রাণশং । নশিতা। প্রনৎগ্ধা গ্রনতগ্া। অশান্ত- 

ত্বান্নণঃ। 

শমু'ভা ইর শমে। 

গ্রণিশাম্যতি। ঃ 
ঞি কুত্য ত গ্লানৌ। 

রাত ক্লামতি। 
অস্থ্য ই ক্ষেপে । 



১৫৪ বৃহশ্ুগ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

'আস্থং। 

ৰ যস্্যু হর্ যতনে। 
যদ্যতি যসতি। মহযন্যতি স্যমতি। অন্যত্র। গ্রতিষগাতি। 

লুভ্য ইর্গার্দ্ে। 
লোভিতা লোক! । 

মিদ্যা ইরু স্নেহে। 
মেদ্যতি। 

মুয়োড, সৃতৌ। 
, অমবিঃ অসোঠি। 

ও দীঙ যক্ষয়ে। 

দীওগ্লযাহ যন্ যবৌ। ডা সনিতু বা ৬। ২।৬। 
দীঠ্যাং য্ স্যা্। যপি নৌ ডা মনিতু বা। অদাত্ত। 

দিদীয়ে। 
জনীম্যঙ জনে।। 

জায়তে। 

জন-বধঃ মেমমৌহকম-বমাচমে| ঞি। ২কদিশি ম্বোহম-যম- 

বিশ্রমন্ত বা। ৬|২। ৭ 

জনবধঃ সেমোহমন্তষ্য কমবন!চমবর্জয্য স্স্যাৎ খ্রিঃ তক্কৃতি 
ইনি চ। অমবমবিশ্রমন্ত ব1। জঙ্গনি অহনি। জজ্ঞে। 

দীগীঙ্খ ঘীপনে। 

অদীপি অদীপি। এবং পুরীত্য পৃ 
ূ পদ্যে। উ গতৌ। 

পদস্তনীন্দে। প্রণ্যপাদি। অপংসাতায্। 



হাদিপাদঃ। ১৫৫ 

বুধ্যৌও বোধে । 
অবোধি অবুদ্ধ। 

ণহ্োৌঞ বন্ধে। 
নহোধঙভৌ । অনাংদীং। অনন্ব।' 

দিবাদিপাদঃ। 
যুঞ্ সন্ধা ব্লেদ-গীডা, মন্থেঘু। 

স্থমোতি। অভিনুর্দোতি। হৃনুত)| সুম্বত্তি। ব্যযাবীং ৰ 
অসবি্ অনোগ। শুদুৰিব। মবিত। গ্োতা। বিলবিষ্যতি। 
বিমোষ্যতি। ম্যান্ততবান্নয | 

দিঞ ন ক্ষেপে।** 
মিমো 'র্-থো1হ্খললি লিয়ন্ত বা। ৬। ৩। ১ 
অশামীং। প্রখ্যমাত্ত। 

চিঞ ন চয়নে। 
চেঃ কিব্ব| মন্ঠ্যোঃ | ৬। ৩। ২। 
চিকায় চিচায়। চিকো চিচো। 

তঞ ন সৃতো।। 

দ্যাদাদূদরসকু বেঘ্ সন্মটী-সে। ৬| ৩1৩ 
্ববর্জস্যাদাদন্তাৎ ধদন্তাচ্চ রডো ₹ঞম্চ সন! মে স্থিতয়োে- 

টাঁদ্যোশ্চ ইয্ দ্যাদা। অস্তরিই অন্তুত। স্তরিধী ৃষীষ্। 
বঞ ন বরণে। টু 

অবারীং। রী অবরি্' অবৃত। ববরিখ | বর্ব। বরিষীঃ 
ৰ্ষী৪।», 

ধুঞ ন কম্পে। 



১৫৬ বৃহস্ুপ্ধীবোধব্যাকরণযৃ। 

অধাবীত। 

হি ন বর্ধনে গতৌ চ। 
গ্রহিণোতি | 

হেঃ খেরনডি ঘিঃ। ৬। ৩। ৪ 

খেঃ পরম্য হে থিঃ স্যাং ন তৃঙি। জিঘায়। 
কবি ন কৃতৌ । 

কৃবি-ধিব্যোঃ কৃ-ধী শ্বৌ। ৬। ৩1৫ 

ক₹ণোতি। অনকবীং। অতএবেদিতো পুন চকতণু। কণি। 
কণ্যাং। | 

“* দন্ডু ন দন্তে। 

দেভতুঃ দদন্ততৃত | দদন্তিথ | 

শ্রহ্-গ্রন্থ-দন্ভাৎ থপি ন লোপো বা। ৬।৩।৬ 

দেভিথ।. 

ধিবি ন গ্রীতৌ । 

ধিনোতি। 

অশৃঙ ন ব্যাপ্তিসংহত্যোঃ | 
স্যান্তাদিতি খেরান্। আনশে। 

হ্বাদিপাদঃ | 

তুদৌঞ শ ব্যথে। 
'তুদতি | তুদতে। 

ভ্রমূজৌ & শ পাকে। 
ভূজ্জতি। অন্রাক্ষীং । | ৮ 

ভর্মজোইরেণৌ ভর্জ বা। ৩। ৪। ১ 



তুদাদিপাদঃ। ১৫৭ 

বতর্জ্ বন্রজ্জ। বভর্জেদ বত্রজ্জে। 
মুচ ৯ শ পঞ্জৌ মোক্ষে। 

নুণ রধেতি নুণ । মুঞ্চতি। অমৃচও। অমুক্ত। 

*. গ্রি লিপৌশ্ পক্ষে লেপে রঃ 
অলিপৎ। অলিপত অলিপ্ত। 

যিচ পশৌঞ ক্ষরণে। 

নিষিক্কতি। ন্যষিচং। ন্যযিক্ত। নিষিষেচ। 

কৃতী শপচ্ছেদে। 

নৃংকৃদিতীম্ঘা। কত্তিষ্যতি কত্স্যতি। 
যুশ ক্ষেপে রর 

বিষুবতি। ব্যযাবীং। 
্রশ্চু শ চ্ছেদে। 

রৃশ্চতি। অত্রশ্টীং। অব্রাক্ষীৎ। বত্রশ্চ। কত্রশ্তুঃ | 
থচ্ছ শ মুত্বো। 

খচ্ছে গষ্ঠ্ামূ। ৬। ৪ ২ 
আনচ্ছ। 

ক্শ বিক্ষেপে। 

ধরদিরণৌ। কিরতি। চকরতুঃ। করীতা করিতা। 

প্রত্যুপোপাত ত্রঃ হ্থুম্ হিৎসা-চ্ছেদে। ৬। ৪1 ৩ 

্রত্যুপাদ্ধিৎনায়াম্ উপাচ্ছেদে কিরতেঃ হুমূ দ্যাৎ। প্রতি- 

স্কিরতি। উপক্ষিরতি। , 

রা তৃন্প শ গ্রীণনে। 

তৃদ্পাৎ ন লুগা শ-ণৌ। ৬।৪| ৪ 



১৫৮ বৃহম্ৃপ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

ভুপ-হুন্প-ুন্ক-ুন্ফ-খন্ফ-গুন্ফ-শুন্ভ-উন্ভাং নকারসা 

লুক্ বা স্যাং শে শৌ চ। তৃপতি তৃদ্পতি। 
চুত শ হিংমে। 

নৃংকৃদিতীন্বা। চর্তিষ্যতি চতন্যতি। 

প্রচ্ছো শু জ্ভীপ্সে । 

পরচ্ছতি। অপ্রাক্ষীং। পপ্রচ্ছত্ঃ। 

হ্বজৌ শ বিবর্গে। 
অস্ত্াক্ষীং। সমজিথ সঅস্ঠ। 

টু মদ্জো। শ স্নানে । 
মজ্জতি। অমাঞ্জাং। 

ম্পৃশো শ স্পর্শনে। 

অস্পরাক্ষীৎ অ্পাক্ষ অস্পৃক্ষং। 
বিচ্ছ শ গতৌ। 

বিজ্ছায়তি বিচ্ছৃতি | অবিচ্ছায়ী অবিচ্ছীত। 

যশো শ মর্শনে | 

অভ্রাক্ষীং অমাক্ষাঁৎ অযৃক্ষং | 
ইযুশ বাঞ্ছে। 

ইচ্ছতি। বেযূ ঘহেতীদ্ব। | এধিত। এগ । 
কুট শি কৌটিল্যে 

কুটা* তরী ঞিতি। ৬।৪। ৫ (১) 

কুটাদেগ' ত্রিশ হ্যাং ঞ্রিতি ণিতি চ নান্যত্র। অকুটীং 1 

চুকোট। | ্ 
সপ তি 

১। কুটামিতি। শ্বনুবপ্ত।; কুটাদয়ঃ | 



তুদাদিপাদঃ। ১৫৯ 

ব্যচ শি ব্যাজে। 
বিচতি। বিব্যাচ। বিবিচতৃঃ। 
ব্যচো জিরঞ্জিদসি। ৬। ৪1 ৬ 
ব্যচো জিঃ ম্যান্নতু ফ্লিতি ণিতি অনি চ। বিচিত]। 

ক্রট্য শি চ্ছেদে। 

ক্রট্যুতি ব্রটতি | 

স্কূর শি ক্কহো। 
নিশ্ষুরতি। এবং শ্কুলশি স্ফুতে। 

ণুশিত্তবনে। ,* 
অনুবীং। নুনাব। 

মুঙ শ মরণে। 
যঙগ্ী-ঢ্যে মমৃ। ৬। 31৭ 
যা ট্যামত্যে চ মুঙো মংদ্যাং। খ্রিঃ শংদ্টীপে। 

অিয়তে। অমৃত । ম্বযী্। এধু কিমূ। মরিষ্যতি। 
ও বিজীঙ শভীকম্পে। 

বিদ্বেণর্নেমি | ৬। ৪1৮ 
বিজে পর্ণম্যাদিমি। অবিজিষ্র। 

, ভুদাদিপাদঃ। 

আদিচতুর্গণাধ্যায়ঃ যষ্ঠঃ। 



১৬০ বৃহন্ুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। .. 

রুধিধোঁঞ্ি ঞ আবরৃতৌ। 
রুণদ্ধি। , 

নণে! নেহণৌ। ৭। ১। ১ র 
নণো নকারস্য নকারঃ ম্যাদশৌপরে। রুন্ধঃ| র্ধন্তি। 

অরুণঃ অরুণং। অরুধৎ অরৌতসীং। 

ছিদি ধোঁ ঞ ছেদে। 
ছর্দিষ্যতি ছৎস্যতি। এবং'তৃদির ধুঞ অনাদরে। 

তৃহ ধ হিংদে। 
তৃহ ইন্ পিদ্বস্রে। ৭। ১। ২ 

তৃহো নণ, ইন্ স্যাৎ পিঁতি হসেরে। তৃণেটি। তৃণ্চঃ। তৃৎ 
হস্তি। অতহীঁং । 

_. “হিমি ধকি হিংসে 
নণে! ন লোপ্যঃ। ৭। ১। ৩ 
হিনস্তি। 

অন্ত, ধ ঞ্িগতি-ব্যকি-অক্ষণেযু। 
অনক্তি। 

অগ্রঃ মেরিমৃ।,৭1১1 8 

আল্জীং। আনগ্র। 

5. ইন্ধী ঝি ধঙও দীন্তো। 
ইন্ধাঞ্চক্রে। 

রুধাদিপাদঃ। 

: 'তন দুঞ্, বিস্তুতৌ৷। 
তনোতি। তন্দুতঃ | তন্বস্তি। তন্বঃ তনুবঃ। তন্মঃ। তন্ুমঃ। 



তনাদিপাদঃ। ৩৬১ 

সেলুক্ ত-থাদো। তস্যোতকুর্ব | ৭। ২। ১ 
কবর্জাত্তনাদেঃ সেনক্ স্যা্ ত-থাপোঃ পরয়োঃ। অতত 

অতনি। অতথাঃ অতনিষ্ঠাঃ। 
যন্ দুঞ দানে। 

সনোতি। অভিষণোতি। ম্লদাত অসনিঃ। অসাথাঃ 
অননিষ্ঠাঃ। সায়া সন্যাৎ। 

ক্ষণ দুঞং বধে। 

অক্ষণীত। 
. ক্ষিণ ছুঞ বধে |, 

নোপুুো গূর্বাতৃতঃ। ৭। ২। ২ 

উপি পরে উঞ্জে ূ্নসতাদৃতন্তরবা। ক্ষিণোতি। 
খণ দুঞ্ গতৌ। 

থণোতি অর্পোতি। 
ডু কঞদ কৃতৌ। 

করোতি। 

কুরবোপোন্যে | ৭1 ২। ৩ 

কৃঞঃ পরন্ত উপোলোপঃ স্তাৎ বে মে যে পরে। কুর্ধঃ। 

কুদ্বঃ । কু্াত। চক । চনম। 
সম্পরেঃ সুমূপাত, ভূষা-সজ্ঘ-গ্রতিযত্রবিক্ৃতাধ্যাহারে।৭1২18 

আভ্যাৎ রঃ যু স্যাৎ+ উপাত্ত ভূষাদাবর্থে। সংস্ক- 

রোতি। সমস্কষাতামৃ। সক্স্করিথ। সস্করিব। হস্কিয়াংৎ। 

স্কষীর্ঠু। পরিস্করোতি। উপস্করোতি। পর্যযস্কাষাঁত । 

হস্তেপাণেপ্রাধ্বহজীবিকোপনিষদৌব্যস্য কৃঞ্রি অস্তি- 
৪৬৩ 



৩৬২ বৃহহ্নুগ্ধবোধব্যাকরণম্। 

রোমধ্যে-পর্দেনিবচনে-মনস্থ্যরম্যপজেহন্বাজে-সাক্ষাদাদেন্ত্র বা। 

৭|২ ৫. 
সাক্ষাৎ। মিথ্য! | চিন্ত। | ভদ্রা। লোচন!। বিভাঁষ!। নংপৎকা। আস্থ]। 

অম।। শ্রদ্ধা। গ্রানর্য্য| | গ্রারজরুহা। বীজর্ধ্যা। বীজরুহ1।' সংসর্যয1। অর্থে । 

লবণম্। উষ্ণম্। শীতম্। উদকম্। আর্জমূ। অগ্বৌ। বশে। বিকম্পনে। 
বিহসনে। প্রহসনে । প্রতপনে । গ্রাছুদ্। নমস্। আবিস্। পারুহ। বহিস্। 

আকৃতিগণোহ্য়ং সাক্ষাদাদিঃ | " 

হস্তে পাণো শ্বীকরণে গ্রাধবং বন্ধানুরুল্যকে | 
জীবিকোপনিষত্তৌল্যে তিরোহস্তর্দাবিহ শ্বৃতম্। 
মধ্যে পদে নিবচনে মনস্থুরসি চাশ্লরিষি ॥ 

হস্তে করোর্তি। তিরস্করোতি। বরোতি তিরঃ। 
তনাদিপাদঃ। 

ডুক্তীঞ গদ্রব্যপর্য্যয়ে। 
ক্রীণাতি। শ্াছ্বোরিতি। ক্রীণন্তি। ক্রীণীতে। 

... স্কুঞ্ নগ উদ্ধৃতৌ। 
ুস্কনতু-্ুনভু-সতনভূ-ন্তন্ভৃত্যঃ শবক্নৌরেষে। ৭। ৩। ১। 
এাঃ শ্শ্নাচ স্যাৎ ঘে অর্থে রে পরে। স্কুনোতি স্কুনাতি। 

বিস্কভোোতি বিদ্বভাতি। বিস্কতেতিষ;। এবং বিস্কুজোতি। 
বিস্কৃভীতি। বি্রভোতি। বিভাতি। ব্যইভৎ ব্যগস্ভীং। বিত- 
ম্ত। স্তরভোতি স্তভাতি। 

মী ঞ গবধে। 
প্রমীণাতি। মিম্যোরিতি ডা। অমাসীও। প্রণ্যমাস্ত। 

পূঞেগি শোধে। রঃ 

পাদেঃ ম্বোনেত্র্াদন্তবা। ৭1 ৩। ২ (১) 

১। গ্যনুবদ্ধা ধাতবঃ পাাদয়ঃ| গণি ইতু।ভয়া বন্ধাব্রা।দয়ঃ। ব্রী যীত্রী ইত্যেতে আদ; । 



ক্রযাদিপাদঃ। ৩৬৩ 

পাদীনাৎ স্বঃ স্যাং নাত্যে পরে ব্র্যাদেস্তবা। পুনাতি। 
কৃঞগি হিসে। 

অকরীঃ অকরি অকীর্। কী্ষীঁ্। 
| ধুঞগিকম্পে। 

অধাবীত অধৌষীৎ। 
গ্রহ ঞ গ গ্রহণে। 

গৃহাতি। ... , 
হযামানোহৌ। ৭। ৩। ৩ 
হসাৎ পরে না আনঃ স্যাৎ হৌপরে। গৃহাণ। অগ্রহীং। 

জগ্রাহ। জগৃহতুঃ। ] 

গ্রহেরিমোর্ধোহঠ্যাযৃ। ৭। ৩।৪ 
গ্রহেঃ পরম্য ইমোর্ঘঃ স্যাৎ নতু ঠ্যাযৃ। গ্রহীতা । 

শৃগিহিংপনে। 

শৃ-পৃ-দ্রাহম্ব বা কিৎ ঠ্যাযু। ৭। ৩ । ৫ 
এষাৎ স্বঃ স্যা৷ কিৎ ্ট্যামৃ। শশ্রতুঃ শশরতুঃ। এবং পৃদ। 

জ্যাগি অরায়ামূ। 

জিনাতি। জিজ্যো। 
জ্ঞাগ বোধনে। 

জানাতি। 

শ্রন্থ গমোক্ষে। 

শ্রথাতি। শ্রেধতুঃ। শশ্রসতঃ। শ্রেধিথ শশ্র্থিথ। এবং 
গ্রন্থশা' দর্ভে । 

কুষ গ নিক্ষোষে। 



৩৬৪ বৃহম্মুপ্ধবোধব্যাকরণম. | 

বেমুদিতীম্বা। নিরকোষীৎ নিরকুক্ষং। 
অশ গ ভোজনে। 

অশিতা অষ্থা। 
বড গ সহতত্তৌ। 

অবরী্ অবরি অতৃত। ববৃষে। বরিষীর্ বৃষীন্। 
ক্র্যাদিপাদঃ। 

টুরকিস্তেয়ে। 
চুর্যে| কির্বা। ৭। ৪1 ১ 
চুরাদেঞ্রেঃ ম্যাথ স্বার্থে। চোরয়তি চোরয়তে। অচুচুরৎ | 

চোরয়মাস। চোর্য্যা$। পক্ষে চোরতীত্যাদি। 
কতৃক সংশকে। 

কীর্ভকৃতঃ ৭181২ 

কীর্তয়তি। , 

গণক সঙ্যানে । 
হসালোপোহশিত্যদ্যোঃ | ৭1 ৪81 ৩ 

হসাৎ পরয়োরকারযকারয়োর্পোপঃ স্যাদশিতি | গণয়তি | 

বেঙগণ-কথোঃ থেঞডি। ৭1918 
গণকথয়ো; খেরীঙ স্যাৎ ঞাডি। অঙ্জীগণৎ অজগণং। 

অগ্নোপিত্বান্ন ইঃ। ৃ 

কথং ক বাক্যপ্রবন্ধে। 

অচীকথং অচকথৎ। র 
চুরাদিপাদঃ । অন্তচতুর্গবাধ্যায়ঃ সপ্তমঃ | 



ঞ্যস্তপাদ2। ৩৬৫ 

ঞিঃ প্রেরণে। ৮। ১। ১ ৃ 

ধোঁঞ্েেঃ স্যাৎ প্রেরণে অর্থে। কৃর্ন্তং প্রেরয়তি কারয়তি। 
অচীকরৎ। অশশামং। অড্ুটৌকৎ। অশৃশবং। অশিশ্বয়ৎ। 
ব্যতস্তম্তৎ। "পর্য্যসীযিবৎ। পর্য্যসীমহৎ। সাওস্বাম্ন ষঃ। অচী- 
চকামণ্ড অচচকাসত। ওন্দিদং, ওক্জিজং। আভ্ডিড। 

আচ্চিচং। অররন্তৎ। অললম্তং। অজীহয়ং। অনভীত্যুক্তে 
নঘিঃ। অদিধ্বনত অধ্বনয়ীং | , এলিলং এলয়ীৎ। আর্দিদৎ 
আর্দমীৎ। গুনিনৎ গনয়ীৎ। 

স্বদ-ত্বর-প্রথঅদ-্তবষ্পশোইঙ, খেঞু্াডি চে-বেতো- 
স্তবা। ৮1১২ 

এযাৎ খেরঙ স্যাং ঞ্যঙ্ডি চি জা ,অসন্মরং | 
অদদরৎ। অতত্বরং|,অপপ্রথৎ। অমআ্দৎ |. অতিস্তরৎ। অপ- 
্গশৎ। অচচে্ৎ অআচিচে্ৎ | অববেৎ অবিবেছুৎ। 

ভ্রাজ-ভ্রাশ-ভাষ-ভুীস-দীপ-জীব-মীন-গীড়-কণ-রণ-বন-ভণ- 
শ্রণ-হ্বে-লপ-লুপ-নূঠহেঠাৎ বোঙঃ স্বঃ। ৮| ১। ৩ 

এষামুঙঃ স্বঃ স্যাং বা ঞ্যঙি। অবিভ্রজৎ অবভ্রাজৎ। 

ব্ঢু ডো ধুঃ। ৮১1৪ 

থঢুঙো চর স্যাৎ বা ঞ্যঙি। অবীবৃতৎ | অশ্বর্তৎ। 

ঘপোজিঃ। ৮। ১।৫ 

স্বপোজিঃ স্যাৎ ঞ্যঙি। অ্যুযূপৎ। 

সান্ছাশা-্া-ব্যেবেপাৎ কৌ যন্। ৮1 ১। ৬ 
এফীং ক্র পরে যন্ স্যাৎ। সায়য়তি। পায়য়তি।, 
ঘ্বেঃ পিবঃ গীপ্যো ঞ্যডি। ৮। ১। ৭ 



৩৬৬ বৃহম্মঙবোধব্যাকরণযূ। 

অীপ্যৎ। 
ভীবী-রী-য্যক্মাধ্যাতাহ পণ্ধুষ্চকঞ্। ৮। ১। ৮ 
*ভপয়তি। পতি । রেপয়তি। ০৪ অর্গয়তি। 

ম্মমাপয়াতি। স্থাপয়তি। 

স্থোডো ঞ্যড়ীঃ| ৮। ১| ৯ 
তিষ্ঠতেরুঙ ইঃ স্যাৎ ঞ্যঙি। অতিঠিপৎ। 
ঘ্বোবা। ৮। ১। ১০ | 

অজিদ্বিপৎ অজিত্রপৎ। 

পাতিন্ফায়ে। লঁন-বডৌ ঞ্টো। ৮। ১১ 
পালয়তি। স্ফাবয়তি। 

প্রীধুঞ্রো নু বা। ৮।১। ১২ 
শ্রীণয়তি প্রায়য়ৃতি। ধুনয়তি ধাবয়তি। 

রুহঃ পঙকা। ৮।১। ১৩ ৃ 

রোপয়তি। রোহয়তি । 

শদৌহগতৌ ত$.। ৮| ১। ১৪ 

শাতয়তি। গতৌ তু । গাঃ শাদয়তি গোপঃ। 
লা-ল্যোর্লন্ননৌ স্নেহদ্রবে বা। ৮। ১। ১৫ 

লাতে ন্ লিয়ো নন্ স্যাদ৷ শ্নেহদ্রবে অর্থে কৌ । বিলালয়তি 

বিলাপয়তি। বিলীনয়তি | মিন্যোরিতিঙ1। বিলাপয়তি বিলা- 

য়তি স্বৃতযূ। স্নেহদ্রবে কিমৃ। লৌহ বিলাপয়তি বিলায়য়তি। 

বোজন্ ধুতৌ। ৮। ১। ১৬ 

বাতে আ্্ ফ্যাৎ কম্পনে গর বাজয়তি। ধূতৌ, কিযূ। 
কেশান্ বাপয়তি। 



এ্ান্তপাঃ। ৩৬৭ 

ক্রী-জীঞোহজাচি-্ফর-প্রজ নার্থবীনান্তবা | ৮ ১1,১৭ + 

এষামচ আ' স্যাৎ প্র চ্যাদেস্তবা। 
ক্রাপয়তি। জাপয়তি | অধ্যাপয়তি । অধ্যজীগপত অধ্যা- 

পিপৎ। টাপয়তি চায়য়তি। চপয়তি চয়য়তি। মিত্বাদ্ধন্য 

ইতি প্রক্রিয়ারত্বে দৃ্বষু। স্ফারয়তি স্ফোরয়তি। বাপয়তি 

বায়য়তি। গাঃ পুরোবাতৌ গর্ভৎ গ্রাহয়তীত্যর্থঃ। 

শ্মিত্যো খাদ্ধর্থে মঞ্চ । ৮ন ১। ১৮ 

অনয়োরচ আ স্যাৎ ঘাত্ধর্থে কৌ মঞ্চ। বিশ্মাপয়তে। 

ভাপয়তে মৃগঃ। ঘাৎকিমু। কুঞ্ষিকয়ৈনহ বিশ্মায়য়তি। তায়য়তি। 

ভীভাঁষ্ বা। ৮1 ১। ১৯ রঃ 

ভিয়োঘভয়ে ভীষ্বা স্যাৎ টা মঞ্চ। ভীষয়তে। 

ঢুষেরোদুঃ | ৮। ১। ২০ ০ 

দুষেরোকারস্য উঃ স্যাৎ। দূষয়তি। *. 

চিদ্বিকারে বা। ৮। ১। ২১ 

দুষয়তি দোষয়তি চিত্তযৃ। 
ঘটাদি-জনী-ভ্ষ-রুসরজাম'মার'ভোষ-নিশান-নিশামার্থজাং- 

স্বোহকমামচমে কী্নমোস্তর্ঘশ্চ জাগুশ্চ।.৮। ১। ২২১) 

টিটি রনি 

১। ঘটাদীতি ॥ মারে মারণম্ তৌযন্তোধণম্। নিশীনং তীক্ষীকরণম্। নিশামো 

জ্ঞানপ্রেরণম। জ্ঞেতি। জ্ঞাক ম মারণ আলোকে নিশানে তৌষণে ্ততাবিত্তিকবিকলোপ্ত 

চৌরাদিকজ্ঞাধাতোরিহ গ্রহণম্। তরঠস্তব মারণাদ্যর৫থসন্তবাৎ। এবঞচ জানর্জেরণীর্থনিশাম- 

শব্দেনালোকার্থ এবাভিহিভঃ। 'আলোকস্ত দর্শনপ্রেরণরূপতয়। দর্শনন্য চ জ্বীনবিশেষকূপতেন 

1২1 তি নিশামার্থেতি বিভায় 
জরানপ্রেরার্থনিশামশন্দেন আলোকপ্রেরণস্ত(পি লাভসন্তবু 

আলোকার্ধেতি করণেনাক্ষরলাঘবসন্তবে পি যন্নিশামার্থেতি কৃত তেন দর্শনৈতরজ্ঞানপ্রেরণেপি 

কচিং স্কাদিতি লৃচনার্ধম। এব জগ বোধনে ইতি জ্ঞানার্ঘজ।ধাতো! এত্ত স্বজ্প্তির
িতি 



৩৬৮ ৃহস্প্ধবোধব্যাকরণমূ। | 

ঘুটাদ্যাদেরমন্তস্য মারাদ্যর্থজঞশ্চ ঞো স্ধঃ জ্যাৎ। নতু কমা- 
মচমাযৃ। ঞ্েঃ পরয়োরিপমোস্তর্ঘশ্চ জাগুশ্চ স্বোর্ঘশ্চ। ঘটয়তি। 
ব্যথয়তি। জনয়তি। জরয়তি। ক্লুসয়তি। রজয়তি মৃগান্। 
রময়তি। জ্ঞপয়তি। কমাদেস্ কাময়তি। আময়তি। আঁচা- 

ময়তি। 

জবল-হ্বল-ক্গল-্রা-ক্াবন-রয-নমোহগের্বা। ৮। ১। ২৩ 
এষামগীনাৎ স্বঃ স্যাদ্বা ঞৌ। জ্বলয়তি জ্বালয়তি। গ্রপ- 

যতি গ্লাপয়তি। অগেঃ কিয্ৃ। প্রস্ুলয়তি। গ্রগ্নাপয়তি। 
বা শমযমফণগিস্বদাযূ। ৮ ১1২৪ (১) 

এষাৎ স্বঃ স্যাছা ঞ্েী। শময়তি শাময়তি। ষময়নৃতি যাম. 

য়তি। ফণয়তি ফাণয়তি। পরিস্থাদয়তি পরিস্বাদয়তি। 

হন স্তঙহ 'শবিণি ঞ্তি। ৮। ১1 ২৫ 

ঞ্তি পিতিচ হস্তেন্তঙ, স্যাৎ নতু ণপ ইণিচ। ঘাতয়তি। 
যিঃ সন্ বের্য্যো দ্বিঃ) ৮। ১। ২৬ (২) 
ধর্ষ্যিয়ৎ। 

এ্যন্তপাদঃ। 

সিদ্ধমূ। যদ্যপি জপকুজ্প্তািতি চৌরাদিকঘটাদিজ্ঞপধাতোরপি প্রেরণঞ্ন্তাত্তৎপদং সিধাড়ি 
তথাপি এান্তবিজানাতে বিজ্ঞাপ্তিরিতি প্রয়োগনিরাসার্ঘো নিশামপদপ্রয়োগ: | 

১। বাশমেতি। অত্র বাশবস্ত ব্যবস্থাবাচিত্বাৎ শমুভ্য ইর্ শমে ইততান্ত নিতাং তৃষ্বঃ। 
শমফ়তি রোগং বৈদাঁি। শমঙ় কঞ অলোচে ইন্যাস্ত পিত্যং হ্ম্বাতাবঃ | নিশানয়তি কার্য 

সুধী:। আলোচয়তীত্যর্থঃ | অন্যশ্িন্নর্থে বিকরঃ ধ 

২। বিঃ সন্নিতি। ইর্ষতে প্বিহ্হেতৌ সতি ঘিরে বা' সহ্গেব বা দ্বিঃ স্তাদিতার্থঃ। তেন 
সনোইম্যত্র বিমাত্রসন্ভাবাৎ ত্বিরেব স্বিঃ। যখ| উর্িয়ং। সনিকৃতে তু উভয়োঃ" সন্তাবাং 
একদা ছিরেষ দিঃ। অন্যদা সর্ব দ্র্ষধা ঈর্ায়িযন্তি ঈাফিষতি। ইতি ব্যাথ্যানদবয়ং 
বোঁধান্। 



সনভ্তপাদঃ। ১৬৪ 

সনিচ্ছায়াম। ৮।২। ১ 

ধোঃ পরঃ মন্ স্যাৎ ইচ্ছার্থে। অত্তুমিচ্ছতি জিঘংসতি। 
দিদাসতে দিদীযতে। দিদ্যোতিষতে। উতিচ্ছিষিতি উচিচ্ছি- 
ষতি। অধিজিগাপয়িষতি অধ্যাপিপয়িষতি। গুশাবয্লিষতি 
শিশ্বায়য়িষতি। জুহাবয়িষতি। 

র্নানিমি। ৮। ২২ 
অনিমি সনি গূর্নস্যা$। বিরৃত্মতি বিবর্তিষতে। নিনর্তিষতি 

নিনৃত্মতি। তিতরীযতি তিতরিষতি তিতীর্ষতি। 
ধোহজ্বনিঙ্গমামৃ।৮1২।৩ 

অজন্তস্য হত্তেরিঙঃ স্থানে জাতম্য গ্শ্চ ধঃ দ্যাং অনিষি 

সনি। দৃধ্ব্ষতি। বিবরীযতি বিবরিষতি বব্ধতি। মকচষ্ীর্যতি। 
জিগীষতি। চিকীষতি চিচীষতি । জিঘাৎসতি | 

গমিনিডোঃ | ৮। 13 

ইমিঙোঃ স্থ!নে গয্ স্যাং সনি । জিগমিধতি। অধিজি গা 

সতে। 

নেমু-গুহ-গ্রহঃ | ৮1 ২। ৫ 

উবর্ণান্তাৎ গুহোগ্রশ্চ ঘন ইমু ন ফ্যাং।, বুভূষতি। রুর- 
যতি। জুঘুক্ষতি। 

গ্রহ-্বপ-গ্রচ্ছাৎ জিঃ। ৮1৪ 1 ৬ 

এষাং জিঃ স্যাৎ মনি । জিঘ্বক্ষতি। সুযুপ্রতি। 

স্মিংপূঙ-রন্জশুকির-গির-জিয় প্রচ্ছইম্। ৮ ২। ৭ 

এত্যঃ পরস্য মন ইযু স্যাহ। সিম্ময়িফতে। পিপরিষতে। 

অরিরিষতি। অপ্রিজিষতি। অশিশিষতে। চিকরিষতি। 
৪৭ 



১৭০ হমুগ্ধবোধব্যাকরণমূ। 
জিগর্ষিতি। . দিদরিষতি। দিধরিষতি। পিপচ্ছিযিতি। 

ভ্রদ্জ- শ্রি্ৃ-ূ্ণৃ- -ভর-দরিদ্া-ঘনম-তন পত-জ্ঞপর্দি-দন্ভিবে! 
বা। ৮। ২ 1৮(১) 

এক্সযং মন ইযু সালা । বিভক্তি বি্ক্দিণতি বিভ্র- 
ক্মতি। শিশ্রয়বতি শিশ্ীয়া ত। িক্দর্ঘতি সথন্ব তি | 
যিষবিষতি যুযুষতি| উর্ণনুবি নুবিশতি উর্ণনবিষতি উর্ণনূমতি। 
বিভরিষতি বভূর্ধতি | দিদরিছিদ্তি দিদরিদ্রাঘতি | যিষনিনতি 
দিষামতি। তিতনিষতি ভিতংমতি। ভিতাহসতীতাকে। 
পিপতিষতি। 

মি-মী-না-দা'রভ-লভ-শক-পত-পদ হিৎসার্থনাধোহচো হনি 
মি সশীদ্ খিলে|পশ্চ । ৮। ২। ৯ 

এযামচ ইদ্ ম্যাং খিলোপশ্চ অনিমি মনি। পিংসতি। 
জিজ্ঞপয়িঘতি।' 

জ্ঞপদ্ধাপামীত্যঃ । ৮। ২। ১০ 
এষামচ ও ঈরু ঈ এতে ক্রমাং স্যঃ খিলোপশ্চ অনিমি 

সনি। জ্ঞীপ্সতি। অগ্দিধীবতি ঈংপ(তি দিদন্তিফতি | 
দতোযো | ৮1২। ১১ 

দন্তে রচ ই ঈ চস্যাৎ অনিমি সনি খিলোপশ্। ধিপ্সতি 
দীগ্মতি। অনকারনির্দে দেশ।২। দিদেকিবিতি। 

টো শৃটাবণে। এশ্দকৌ হঙলুগোস্বা। ৮। ২। ১২ 
ইবার-বকারয়োঃ শকার-উটো স্যাতাঘ্ অশৌ এমে কৌচ। 

পপ 4০ শশা 

১। অরন্জ'5। অর স্বগ্রহণম্ অগ্ভেযাং সাযোগাপিকদত্তানাং সাদ ঘরিানেন 
প্াপ্তস্ত সনি নৈকপিকন্ত ইমো নিষেধজ্ঞাপনার্থম। তেন দুধ ত ইত্যাদি। 



সনন্তপাদঃ। ১৭১ 

য$লু কি বেচবাস্তঃ। দুদ্যুষতি। মিংসতি। দিংসতি1 
ধিংসতি। রিপ্সতে। লিপ্নতে। শিক্ষতে। গিংযাতি। 
প্রতিরিংসতি। ছিতদার্থঃ কিমু। আরিরাংদতি। ইপ্সতি। 

মুচোহটে দের্মোচ বা সনি ৮। ২। ১৩ 
অদ্য মুগো ছেঃ স্থানে মোঙ্ বা স্যাংসনি। মোক্ষতে 

মুমুক্ষতে। 

জযল্পোঃ খ্যোর্যে । ৮ ৮২। ১৪। 
খেরুবর্ণম্য জকার-য-ল্পবর্গাং পরে অবর্ণে পরে ই ক্যাং 

সনি। জুগতৌ। জিজাবয়িষতি। রিরাবয়িযৃতি। লিলাবয়িস্াতি। 
পিপাবয়িনতি। বিভাবয়িষতি। জযল্্পোঃ কিমৃ। নুনাবয়িষতি | 
অতএব ৫ দিতে ত্রিঃ। 

শজন্-ক্রপ্রপুচ্যঞজং বা।৮। ২৭১৫ 
এষা খেকুবর্ণম্য ইঃ স্যাৎ সনি বা। *শিশ্রাবয়িষতি। 

শুশ্রাবয়িযতি। 

ব্যুঙোহবোহসাদেঃ সেমঃ ভ্াচ্চ কিছা রুদ-বিদ-হুযন্ত 
নিত্যযূ। ৮। ২। ১৬ 

হমদেঃ ঘেম উকারোও ইকারোও*্চ, বাস্তবর্ঞাং সনূ 
জ্তাচ্চ কিংস্যাদ্বা। রুদবিদমুযস্ত নিত্যমূ। রুরুচিঘতে রুরো- 
চিযতে। লিলিখিষতি। লিগ্লেখিবতি। রুদবিদমুযত্ত | রুরু 

দিষতি। বিবিদিষতি। মুমুযিষতি। 

প্িত্তোঃ খেঃ সঃ়ষঃণ্যন্যমিংস্বংসহাম্ | ৮। ২। ১৭ 

থেঃ পরস্য গ্যন্ত-স্তৌত্যোঃ অগ্য যত্বভূতে ষণি যুঃ স্যাং। 

নতু বিদস্বদসহামূ। নুঘাপয়তি। তুগ্টষতি। গ্রিন্োঃ 



১৭২ বৃহন্মুগ্ধবোধব্যাকরণম্। 

“কিযৃ। মিযিক্ষতি। ষণি কিযূ। স্ঠাসতি। খেঃ কিমৃ। 
প্রতীষিষতি।' 

সনস্তপাদঃ | 
মুত্র -দূত্র-সুচাট-শর্ত! র্ন হসাদ্যেকাচোহশুভ-রুচোমছু- 

ভূশার্ঘে যড়। ৮। ৩।১ 

এভ্যঃ শুভরুচবর্জেত্যো যউ, ্যাং পৌনঃপুন্যেইতিশয়ে 
চার্থে। 

গত্যার্থাদৃ গলুপ-দদ-চর-জপ-জভন্শ-দহো বক্ত-গ্হে। 
৮।| ৩।২ 

গত্যরথাদ্বক্ে গঁদেরগর্থায়াৎ যড্ স্যাং। নতু পূর্বোক্তে 
তদৃযুক্েতু স্যাং। 

, খের ৮। ৩। ৩ 
যঙি পরে খের স্যাং। পুনঃপুনরতিশয়েন বা মুত্রয়তি 

মোমৃত্র্যতে। সোসৃত্র্যতে। মোসৃচ্যতে। 
ধোহনিতঃ। ৮। ৩। ৪ 

অনকারেতঃ খের্ধঃ ম্যাং যডি। অটাটাতে। অশাশ্যতে। 
অরার্ধ্যতে। উর্শোনুয়তে । দেদীয়তে। মেমীয়তে। জেগীয়তে। 
জেহীয়তে। পেগীয়তে। সেবীয়তে। তেষীয়তে। শোশুয়তে। 
শেশ্বীয়তে। সান্মর্যতে । চেতরীয়তে । সঞ্চেক্জীয়তে | বিসে- 
সিচ্যতে | যওত্তত্বাষঃ | বক্র ব্রজতি বাত্রজ্যতে । 

গ্রোরলঃ। ৮ ৩। ৫ | 

গিরতে রোলঃ স্যাৎ যডি। গহিতং গিরতি জেগিল্যতে। 
লোনুপ্যতে । সামদ্যতে। 



যস্তপাদঃ। ১৭৩ 

অন্তাদ্যচি বাঁ। + | 

স্যদিতিম্নে অচি পরে গিরতেরস্ত লোবা স্তাৎ। গিলতি গিরতি। গলয়তি 

গারয়তি। নিগিলনং নিগিরণম্। ব্যবস্থিতবিভাষয়! প্রাণ্যুঙ্গে গলঃ বিষে 

গরঃ। স্তাদ্বাচি তু । গ্রিরৌ গিরঃ | ইত্যাদি । 

পর্যস্কাদেঃ কপিলিকাদেস্ত নায়ি 1+ 

পর্যযস্কাদে রোল: স্তাদ্বা কপিলিকাদেক্ত মংজ্ঞায়াম্। পর্যাঙ্কাদিকপিলিকাদী 

আক্কতিগণৌ | পর্ন: পন্যান্টঃ। ছুলরনং ছুরয়ণমূ। পলিঘঃ পরিঘঃ। পলি- 

যেগঃ পরিযোগঃ। কপিপিকা কপির্কা। পুলীনং পুবীদমূ। লোম রোম। 

পাংগুলং পাংগুরমূ। কন্স কর্মা। ভীনুত ভীরু; । অশ্মলঃ অশ্মর:। শুর্ুঃ 

শুক্রঃ। 

চূড়া-বালাদেযো ড়ূ'লৌ লরৌ। + ৮৪ 

চূড়াদে ভরত লো বালাদে ল্ত রো বাস্তাৎ। ঢুডা াদিবালাদী আকৃতিগণৌ। 
চুডা চুলা । বলভী বড়ভী। জলং জড়মূ। ব্রীলা ব্রীডা। বিট্লালঃ বিড়ালঃ। 

ইত্যাদি। বারং বালঃ। দৃলং দূরম। লঘুঃ রঘূঃ | ঙ্ুলিঃ অন্ুরিঃ। অলিঃ 

অরিঃ। ইত্যাদি । 

কোশ্চ্র্বা। ৮। ৩।৬ 

কোঃ খেশ্ঠুঃ স্যা। যডি। চোকুয়তে। কোকুয়তে। 

নীন্বন্চ-অন্স-ধবন্স্রন্শ.কশ-পত-পদ-্কন্দাযু। ৮1৩1 ৭ 

এযাহ খেনীন্ ম্যাদৃযঙি। বনীবচ্যতে | , 

ঞম-জপ-জভ-দন্শ-হভন্জঁপশ-শপোহতো নুন ল'বষ 

্তবা। ৮ ৩। ৮ 

ঞ্মন্তানাং অপাদীনাঞচন্তদ্ খেলুন ম্যাদৃষডি। লবধা- 

স্তপ্যতু বা। জংজন্যতে 'জাজায়তে। জহ্ঘন্যতে। 

হনো বাদী । ৮। ৩। ৯ 

জেদ্বীয়তে। জংজপ্যতে। চগ্চল্যতে চাঁচলযতে। মতমব্যতে 

চি 



৩৭৪ হসুষ্কাবোধব্যাকরণম, 1 

" মামব্যতে । দং্দয্যতে দাদয্যতে । 

চর-ফলো রুচ্চোডে নণঃ| ৮। ৩। ১০ 
চরফলো খের্ণুন স্তাং উউ উকারণ্চ তস্ত চ নু | চংটু- 

ধ্যতে। পংফুলাতে। 
রীনৃন্বতঃ। ৮। ৩। ১১, 

থকারবতো ধোঃ খেরীন্ ম্যাং যঙি। নরীনৃত্যতে। 
ব্যেপ-মামে। জিঃ। ৮1,৩। ১২ 

এফাং জিঃ ম্যাদৃষঙি। বেবীয়তে। মোযুপ্যতে। দেযিম্যতে। 
ঘন বশঃ। ৮। ৩। ১৩ 

বঠেদ্ি নঁস্যাং ঈতি। বাবশ্যতে। 
চায় কী। ৮। ৩। ১৪ 
চায়তেঃ কাঁ সাং যি। চেঙ্কীয়তে। 
আ্রাঝো ৬1৮1 ৩। ১৫ 
জেত্রীয়তে । দেখ্বীয়তে। 

শী্ডো উয্যেহণো। | ৮। ৩। ১৬ 
শাশয্যতে । 
যঙো নুগাব্,লুক্ গ্ধদিণদি চ ধক্তন্তবা হনিতব নিত্যং 

নোতঃ। ৮1 ৩। ১৭ |] 

যো থুহু ঝ|ম্যাং নুকি ঘৃতি অপো নুক্ পহ দিব খের্ণ- 
রিত্যাদি কার্য জ্যাং ধুগ্রহণোকন্ত বা গ্যাং অনিতু তি তাং 
লুক উদন্তত্বনি ন ন্যাং। বোভবীতি 'বোভোতি। বোভূতঃ। 
বোভুবতি। অবোভবীং অবোভোং। অবোভুতামূ। অবৌতুবনূ। 

বোতুবাঞ্চকার। বনীবন্ধীতি বনীবত্ক্তি। বনীবত্ত৫ঃ| জঙ্গমীতি 



নামধাতৃপাদঃ। ৩৭৫ 

জংগন্তি। জংগতঃ। জংগ্রাতি জংগমতি। জহগমীমি জঙ্গম্মি। 

জঙ্গ্ঃ। জঙ্গম্মঃ। জঙ্ঘনীতি জঙ্ঘন্তি। জক্ঘত?। জউগ্বতি 
জও্ঘনতি। চৎচুরীতি চতচুত্তি। চাখাতঃ চংখর্ত;। চৎখৃতি 
চংখনতি | জাজাতঃ জংজন্তঃ | জতজ্ঞরতি জংজনতি । দেদীবীতি 

দেদ্যোতি দেদেতি। দেত্যুতঃ দেদিতঃ। দেছু/বঃ দেদিবই | 
বেবিচ্হীতি বেবেষ্ি। বেবিশ্বঃ বেবিচ্ছঃ। 

হাকঃ খের্নর্ঘঃ | ৮ | ৩ | ১৮, 

জহেতি জহাতি। 
দ্রন্শে। ন লোপো বা।৮।৩। ১৯ 

ধদণীতি দৎদৎণীতি। দংদষ্ঠি দংদঘ্টি। 

জির্ন বা। ৮। ৩। ৯০ 
সান্গীতি সান্বপ্তি দোযুগীতি মোষোপ্তি। ূ্ 

রীনে। রিনূনৌ বা। ৮1 ৩। ২১ 

রীনঃ স্থানে বিন্ রনৌ বাস্তেো! যঙলুকি। চরিকরীতি চর্ক- 

রীতি চদ্টীকরীতি। চরিকত্তি চর্কত্তি চরীকন্তি। 

ঘঙ, লুক্ক্যলোপেহরে ন পুত্রী। ৮। ৩। ২২ 

বেভিদিতা। মর্থজিত|। অরে কিন্। বেভেভি। মর্মাি। 

যডভ্তপাদঃ। 

লেঃ কাম্যন বেচ্ছায়মৃ। ৮ ৪| ১ 

লেঃ পরঃ কাম্যক্ স্যাদাত্্রেস্থায়াযূ। আত্মনঃ পুক্রমিচ্ছতি 

পুল্রকাম্যতি। ..* 

কোহন্যাদৃযণ্চ। ৮৪1 ২ 

মাস্তবাবর্জারেঃ কাঃ ম্যাং পরি তন্সিনবর্ণ ঈঃ 



৩৭৬ বৃহম্মুধাবোধব্যাকরণষূ।.. 

স্যাংণ জ্ঞানীয়তি। ওদৌতোহজ্বং। গবাতি। নাবাতি। 
যঙড্য ক্যেচদ্রা। কন্ত্রী়িতি। ক্যঙাছৌ চ। গ্রাগী়িতি। 

ন লোপ? কাঙ্যে। ৮1 ৪। ৩ 

রাজীয়তি। 

হসাতয়োবহিরে | ৮1918 
হসাৎ পরয়োঃ ক্ঙায়ো লৌঁপঃ স্যাৎ বা অরে। সযিধিত। 

সমিধ্যিতা। অন্যাৎ কিমৃ। কিৎকাম্যতি। স্বঃকাম্যতি। 
ধনোদকাশন-ৃষাঙ্বলে গরহ-পানান্নজাভার্থে ডা নও 

উা-দন্-সন-সনৌ কো,নষঃ। ৮ ৪ ৫ 
ধনস্য গ্রহণে ডা উদকম্য পানে ভনঙ অশনস্যান্নেঙা রষা- 

শ্বয়োর্জাভে মন্ লেরর৫ঘে কাম্যে সন অসন চ স্যাং ক্যে সঃ 
যো নদ্যাং। ধনায়তি। উদন্যতি। অশনায়তি। ব্ষস্যতি। 
অশ্বস্যতি। দরিগ্যতি দধান্যতি। গ্রহাদৌ কিমৃ। ধনীয়তি। 

ঢ-ভোপমাশাদাচারে ক্যঃ। ৮1৪1 ৫ 

টাড্ভাচ্চোপনানাং ক্যঃ জ্যাদাচারেহর্থে। শিবমিবাচরতি 
শিবীয়তি। বিষ্কাবিবাচরতি বিয়তি | 

নন লোপো ডোগপমনকো। + 

ডোপমানাদ্বিহিতে কো পরে নলোপে নন্ত/ৎ। রাজনীব! চরতি বাজ- 
স্ঘতি গুরৌ। দূডতি কিম্। রাজান মিঝাচরতি রাঁজীয়তি গুরুমূ। অভিধানা- 
দেকত্ব এব। | 

ঘান্ড্য-কী সলোপশ্চ বা গল্ভব্লীবহোঢাভুমযূ। ৮1৪1৬ 
ঘাছুপৃমানাদাচারে অর্থে ড্যৰী স্তঃ। সম্য চবানোগঃ 

গলতাদেন্ত কাবপিমমূ। কৃষ্ণ ইবাচরতি কৃষ্ণায়তে। কৃষ্ণতি। 
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গ্বায়তে। স্বতি। স্বামাস। ত্যান্তত্বাদামূ। পয়ায়তে পঙ়্স্যতে 
গল্ভায়তে গল্ভতে। 

ও জাহগ্পরে! ছর্মনসাং নিত্যং মলোপ ইতি বক্কবাষ্। + 

ওজায়তে 1 অগ্গরায়তে। ছর্মনায়তে | 

ভূশাদেশ্চ্যর্থে বা ত-মলোপুশ্চ। ৮। ৪। ৭ 

ভূশাদিভ্যম্চ্র্থে ট্যকী বাস্তঃ। তন্মিংস্তমোর্লোপম্চ। 
ভূশ। শীঘ্ব। মন্দ। চপল। পণ্ডিত। উৎ্স্থক। উদ্মনম্। অভিমনদ্। 

লৃমননূ। দুর্মনস্। বিমনম্। রহম্। রেহম্। ওজস্। বর্চস্। চেতদ্। 

শশ্বৎ | বৃহতৎ। নেহৎ। নৃষৎ। রোহৎ। শুচিম্। অবঞ্জস্। শুধি। অর! 
কেক1। গ্রতীপ। নিদ্রা! ভূশাদিরাকৃতিগণঃ। (৪) এ 

অত্র যে ধর্ম্বচনাস্তে তদ্বৎপরাঃ। " 

ভূশায়তে । ভূশতি। ভৃশীভবতি | চেতায়তে। শশ্বায়তে। 

বেহায়তে। 

ডাজ্লোহিতাদেঃ পঞ্চ । ৮। ৪1৮ *, 

ভাজন্তালোহিতাদেশ্চ দ্যুর্থে গ্যৰী বান্তঃ পঞ্চ। 
লোহিত। নীল। হরিত। পীত। ভদ্র। ফেণ। মন্ত্র। মণা। ধর্ম। 

করুণ! | বর্মন্। কৃপা । নিদ্রা । লোহিতাদিরাক্াতিগণঃ | (২) 

অপটং পটং ভবতি পটপটায়তে পটপটায়তি পটপটাতি। 

পটপটটাপ্যাং। লোহিতায়তে 'লোহিতায়তি লোহিততি। 
শিস 

১। ভূশাদিগণে উন্মনঃ প্রভৃতীনাং সো গরগীণাং প পাঠ:। উপমগ। পবুর্নক€ শিবৃতযথ | 

প্রতায়ন্ত অনুপনর্গাভাঃ গ্রকৃতিতা এ জাঁষতে। মৌগ্গপ্র [ভিগান্িকাৎ প্রর্ঠযয়েহঙগী- 

কিয়মাথে সোগনরন্ত ধাতুসংজায়ামবায়পূর্বক ্বাভাবেন উন্মনাা হতাদো জ্তাচো যপ, 

নস্তাৎ। উদমনায়তেত্যত্র উদ পরমমাগণে! নন্তাচ্চ। নামধাডুমাত্রে এষ নিয়মঃ। পরস্থ 

যক্রোপর্র্গস্ত রূগাভাবন্তত্র সোপসর্গ।তিপদিকাদের প্রভ্যয়োপ্াতৃসংজ্ঞাচ সোপসর্গপ্রাতি- 

গদিকপ্ত। তেন আউচ়ঃ ওঢ়ঃ স ইবাচাষ্য ওচয়িত্বেত্যাদি। |] " 

২। অন্রাপি যে ধর্মবাঁচকান্তে তদ্বৎপরা প্রভ্যরং লভন্তে। 

৪৮ 



৩৭৮ ৃহম্ম্ধীবোধব্যাকরণমূ। 

'লোহিতীস্যাং। ধশ্মায়তে ধর্্ায়তি ধর্্মতি। ধন্মী্যাৎ | 
শব্ধ-স্থখ-কগ্াদেঃ কৃতি-বেদ-পাপে ডাঃ। ৮1৪1৯ 
শব্দাদেঃ কৃতৌ স্খাদেরনুভবে কণ্টাদেঃ পাপার্থেপ্ররৃতি- 

রিত্যন্সিনর্থে ড্যঃ ম্যাং। | 

শবা। বৈর | কলহ। অভ্র রণ । মেঘ। সুদিন। দুর্দিন। নীহার। 

অট। অষ্ট। শীকা। কটা । গোটা সোটা। কষ্টা। প্রু্টা। পষ্টা। শন্দাদিঃ। 
সুখ। ছুঃখ। তৃপ্ত। গহন। কচ । অন্র।' অলীক। গ্রতীপ। করুণ। 

কপণ। মোঢ়। সুখাদিঃ। | 

কষ্ট। গহন। বক্ষ! কৃচ্ছু। মত্জ। কষ্টাদিঃ। 

বং করোতি' শন্দায়তে। বৈরায়তে। স্থখমনুতবতি 

স্থখায়তে। ছুঃখায়তে | কণ্ীৎ কর্ম করোতি কণ্ায়তে। 
বাস্পোম্ব-ফেণ-ধুমাদুদ্ধান্তী। ৮) ৪। ১০ 
বাম্পায়তে। উদ্মায়তে। ফেণায়তে। ধূমাযতে | 
রোমস্থাচ্চর্বণে । ৮1 ৪1 ১১ 

রোমস্থায়তে গোৌঃ। 

নম-স্তপো-বরিবঃ ক্গাদিত্যঃ ক্যঃ কৃতৌ। ৮81 ১২ 

কণ্ডঞ। মন্তঞ।, বল্গুঞ। অস্থঞ। মহীঙ্। চির্ীঙ। হণীঙ। অস্। 
মনস্। লেট্। গোটু। ইবস্। ইরস্। ইরএঞ.। উষস্। মেধা। কুষুত 
মগধ। তন্তন্। পস্পদ্। সুধ। ছুঃখ। মপর। আরব। ভিষজ্। ভিষ্তজ্॥ 

ইমূধ | চরণ। চুরণ। ভূরণ! তৃবণ। তরণ। গাগদ। এলা। কেল।। খেঙ। 

লেল!। লাট্। লিটু। লেখা। রেখা।' দ্রবস্। তিরস্। অপদদ। উরস্। 

সম্যম্। অন্বর। মন্বর। কণ্ডাদিরাকৃতিগণঃ। 

নমহ্বয়োতি নমস্যতি। তপদ্যতি। বরিবস্যতি। কণুয়তি 
কণুয়তে। মহীয়তে। চিত্রীয়তে। হ্বণীয়তে। 
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লেঃ কৃত্যাখ্যানে ঞ্িঃ। ৮1৪1 ১৩ (১) ২ 

লেঃ পরে ঞ্িঃ ম্যাং কৃতীবাখ্যানে চ। প্রশ্থৎ করোতি 

আচে বা প্রশ্নয়তি। উচিমাচষ্টে উদ্য়তি? ওঁড়িচং। 
ওজিঢুদিত্যেকে। লুঙযদদ্বিনাযূ। ঈনমন্তমাচণ্ে। ঈশয়তি। 
অগ্িণমাচগ্ডে অজয়তি। জ্রচয়তি। 

স্তবত্বন্ ঘঞ্লনড়ানভীপাং লুক কৌ । ৮ 

ক্তবতু-জন্-ঘএঞ-অল-অর্নট-আনউ সহিত ঈপ্ এষাং লুক্ স্তাৎ ঞৌ। বীণাং 

বাদদিতবস্তমাচষ্টে বীণাং বাদয়ক্ি। চিক্রিদমাচষ্টে ক্লেদয়াতি। বাত্রিঞ্চরমাচষ্টে 
রাত্রিঞ্চরয়তি। বলিবন্ধমাচষ্টে বলিং বন্ধম্বতি। কংসবধমাচষ্টে কংসং ঘাতয়তি। 

রাজগমনমাচষ্টে রাঞ্জানং গময়তি | পূ্ববার্যানিবৃত্তো তন্নিমিত্তক কাধুুস্তা পি 

নিবুত্তিঃ তনিবৃত্ত্যাচ প্রকৃতিপ্রত্যাপাত্তঃ। প্রকৃতিবচ্চ ঢাদিকম্। ভবানী- 

মাচষ্টে ভবয়তি। ব্রহ্গয়তি। 

তৃণ লোপ্য ইতি। কর্তারমাচগ্রে কারয়তি। . " 

বহোতৃধিংশ্চ বা। * | 

বহোতূ স্তাৎ কৌ 1 তক্মিন্ তি যন্ বা স্তাৎ। পতি । ভাবয়তি। 

শ্বেতাশ্বাশ্বতর-গোলো হিতাহ্বরকম্যা্বতরেতকলোপঃ। 

৮। ৪1 ১৪ 
শ্বতশ্বমাচগ্রে শ্বেতয়তি। অশ্বয়তি । গোলোহয়তি। আহ্বা- 

রয়তি। 
॥ 

নাপ্ সত্যার্থ বেদৈকাজতঃ। রা ৪। ১৫ 

সত্যাদেরেকাচোহকারাত্তত্ব্য চ নাপ্ ফ্যান্ঞো ন.মইৎ। 

সত্যাপয়তি। অর্থাপয়তি। বেদাপয়তি। স্বাপয়তি। 

লিখাদেরগীতিবক্তবাম্। ৮ 

পরিখাপয়তি । কঠাপয়তি। গ্রজ্ঞাপয়তি। 

১। লেরিতি। লিগ্রহণং গদাস্তহনিষেধার্থম্। 

1 
! 



৩০৮০ রৃহম্মপ্ধবোধব্যাকরণযৃ। 

বাঢান্তিকেতি সাধাদয়ঃ। সাধয়তি। প্রশস্যমাচগ্টে শ্রাপ- 
য়তি। 

দুরন্ত ঞেটো বেতি বক্তব্যম্। ৯ 
দবয়তি দূরয়তি। এ্রীমংশ্চ তিন্লৈক1চ ইতি। প্রাতয়াচই প্রাতয়তি। 

মরুতমাচষ্টে মরয়তি। শরদমাচষ্টে শরয়তি। গোণীমাচষ্টে গোণয়তি। নৈকা 

চইতি কিম্। গামাচষ্টে গবয়তি। নাবয়তি। তাদয়তি। যুধাল্লৌ কন্বেতি 

কনয়তি। পৃথুযৃদ্বিভি । প্রথয়তি | অদয়তি। 

পুংবদেণযাদিঃ । ৮ 

এনী শ্বেনী হরিণী লোহিনীনাং টি স্তাৎ ঞোৌঁ। এনীমাচষ্টে 

এতয়তি। শ্বেতয়তি। হারতয়তি। লোহিতয়ন্চি। 

ঞ্িঃ কল্যাদেঃ। ৮৭ ৪1 ১৬ 
কল্যাদেরর৫থবিশেষে ঞ্িঃ স্াংৎ। কলিং গুহ্গাতি কলয়তি। 

অচকলং। অজহলৎ। কৃতয়তি। অচীকৃতৎ। অচক্কৃতও | বর্ণ- 

য়তি। ত্বচং গৃহ্াতি ত্বচয়তি। (১) তুস্তানি বিহস্তি বিতুস্তয়তি। 
বন্ত্রং সংছাদয়তি সতবন্ত্রয়তি। বন্ধণা সন্সহাতি সতবন্ময়তি। 

চুর্মৈরবধ্বংসতে অবচূর্ণয়তি। হস্তিন! অতিক্রামতি অতিহস্তয়তি। 
বীণয়। উপগায়তি উপবীণয়তি। তৃলৈরবকুষ্ণাতি অবভূলয়তি। 

শ্লোকৈরুপন্তৌতি উপস্লোকয়তি। সেনয়া অভিযাতি অভি- 
ষেশয়তি। ত্বভিষষেণয়িফতি। রূপৎ পশ্যতি রূপম্তি। 
লোমান্যাুমান্ট্ি' অনুলোময়তি। হস্তে! নিরদ্যতি অতিহ্স্ত- 

য়তি।' পুচ্হ্মতক্ষিপতি উৎপুচ্ছয়তে। ভাগানি সংচিনোতি 

খভাগুয়তে | চীবরৎ সমর্জয়তি গরিদধাতি বা সঞ্ধীবরয়তে। 
পুচ্ছাদে্মমিতি বক্তবাম্। ৯ 

প্রস্তর হাতিক্রামতি অতিপ্রন্াপয়তি । 
০ 

১। তচশবে! ত্রাকা বানু; । অনদস্তপ্ত তু স্বাচয়তি। 



পরন্মৈপদপাদঃ। ৩৮১ 

বতাস্ভোগাভোগয়োঃ।» , 
পয়ে! ব্রতয়তি। ভূঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ। বৃষলারং ব্রতয়তি ন ভুঙকে ইত্তার্থঃ। 

পাশাদ্িমোচয়তি বিপাশয়তি। বাস্ত। সংছিনত্তি সংবাময়তি। পুষ্যযোগং 

জানাতি পুয্যেণ যোজয়তি। ঘঞ্ লুক্। প্রক্কৃতি গ্রত্যাপত্তিঃ গ্রক্কৃতিবচ্চকমূ। 

লিধোর্ষখেৎ ছিঃ কণ্াদ্যজাদ্যোন্ত তৃতীয়ানাদ্যোঃ। ৮। 
৪575) ৃ 

পুপুত্ীয়িযতি। পুতিত্রীয়িষতি। পুত্রীয়িয়িষফতি। পুপুতি- 
তয়িয়িষতি। অশিশ্বীয়িষতি। শ্বীয়িয়িষতি। কগুয়িয়িষতি। 

লিধুপাদঃ 

ঞ্যাদ্যন্তাধ্যায়ো হম 

০
০
 

১। যথেষ্টমিতি | অত্র সনঃ পুর্বপ্রতীকানামেবাগ্ততমপ্রতীকস্ত যথেষ্ট দিত্ব নতুসনঃ। . 

এবমজাদেঃ শব্দস্তাপি অনাদিবর্ণতেন মনে। ন গ্রহণমিতি (বাধ্যমূ। 



৩৮২ বৃহমুগ্ধবোধব্যাকরণম। 

ঘেপৎ পরানুক-প্রত্যভ্যতিক্ষিপ-প্রবহ-পরিস্বষ-ব্যাপরিরমো। 
বাতৃপরমঃ। ৯। ১। ১ 

এভ্যঃ প স্যাং ঘে উপরমন্ত বা। পরাকরোতি। অনুক- 
রাঁতি। প্রতিক্ষিপতি। অভিক্ষিপতি। অতিক্ষিপতি4 গ্রবহতি। 
পরিষৃষ্যতি। বিরমতি। আরমতি। পরিরমতি। উপরমতি 
উপরমতে। বিষ্ণু | 

কম্পান্নীর্থেও বুধ-যুধ-প্রু-ত্র-ক্র-জন-নশোহকঞ্রি-প্রানঘাঢাচ্চ 
৫৫ ৯। ১| ২ | 

চলয়তি। ভোজয়তি। অধ্যাপয়তি। বোধয়তি। যোধয়তি। 
প্রাবয়তি। দ্রাবয়তি4"আবয়তি। জনয়তি। নাশয়তি। শায়- 
য়তি কৃষ্ণ যশোদা। প্রাণিঘাৎ কিযু। শোষয়তে। শালিং 
ূর্ধ্যঃ | অাংকিমূ। ভত্তিং কারয়তে। অঞ্রৌ কি রূপ- 
য়তে হরিঃ। 

পপাদঃ। 

বি-পরাজি-পরি-ব্যবক্রী-নি-বিশানুপ্রচ্ছে! মযূ। ৯। ২। ১ 
এভ্যে৷ মংস্যাদ্ঘে। বিজয়তে। পরাজয়তে। পরিক্রীণীতে। 

নিবিশতে। আনুচ্তে। আপুচ্ছতে। 

আদাঞ্জোহস্বপ্রসারে। ৯। | ২ 

আদত্তে। স্বপ্রসারেতু। বযাদদাভি মুখৎ ₹ষ)। 
আগমে ক্ষান্ত । ৯। ২। ও. 
আগময়তে কালমৃ। 

পর্য্স্ববাঙ ক্রীড়ঃ। ৯।২।৪ 

পরিক্রীড়তে | অনুক্ীড়তে । অবক্রীড়তে। আক্রীড়তে 
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শমোহকুঙ্গনে । ৯। ই। ৫ 

সংক্রীড়তে। কুজনেতু। সংক্রীড়তি চক্রমূ। 

ক্রোহপা্্ধাননবাসেচ্ছে চতুষ্পাদে স্বযূু চ। ৪1২৬ 
অপাং *কিরতের্মৎস্যাদৃঘে চতুষ্পাদিপক্ষিণি বা হ্্যাদন্নবা- 

সেচ্ছে ঘতি। জুমূ চ। অপস্থিরতে মত্তঃ কুকুটঃ শ্বাবা। অন্যত্র 
মলোহপকিরতি। গজোহপকিরত্যন্তঃ। 

শপথাশীগত্যনুকারে শপ-নাখ-ওঃ | ৯। ২। ৭ 

শপাদের্মহম্যাৎ থে ক্রমাৎ শপথাদৌ। কৃষ্ণায় শপতে 

গোগী। মোক্ষায় নাথতে মুনিঃ ! পৈতৃকমনুহরতে অশ্বঃ ৃ 
প্রতিজ্ঞা-মিরণয়-প্রকাশে সংপপ্রব্যবাঈ স্থঃ ।৯। হ। ৮ 
প্রতিজ্ঞাদাবর্থে ভিষ্ঠতেম হিদ্যাদূঘে । সমাদিপূর্ববকাচ্চ । 
নিত্যৎ শব্দমাতিষ্ঠতে | (১) ত্বয়ি সন্তিষ্ঠতে রিকাঁদঃ | রামায় 

তিষ্ঠতে নীতা । সন্তিষ্ঠতে । গ্রতিষ্ঠতে। বিতিষতে। অনতিষ্ঠতে। 
সমস্থিত। 

উদ্দোহনূর্ধোহে 1 ৯। ২। ৯ 
,উদঃ পরপ্য ভিষ্তেমহস্যাদৃঘে অনুর্ধচেধে ঘে মতি। 

ূক্তাবৃত্তিষ্ঠতে। অন্যত্র আমনাদুত্তিষ্ঠতি। মাচ্ছতুভি্ঠতি | 
মন্দ্রেণোপাং | ৯। ২। ১০ * 

উপাৎ স্থো৷ মংম্যাদৃঘে মন্ত্রেণ চে ধ্বর্থ; স্যাং। গায়- 

ত্র্যোপতিষ্ঠতেহক্ূ। | 
মৈত্রাধ্ব-অঙ্গারাধে 1,৯। ২। ১১ 

১। নিত্যমিতি শ্ববিশেষণমূ। আতিষ্ঠতে অঙ্গীকরোতি। শষ নিত্য এব ইতাঙ্গী- 

কয়োতীত্য্ঘঃ। 



৩৮৪ বৃহম্বু্ধবোধব্যাকরণযৃ |, | 

উপাত স্থে! মংস্যাদৃঘে মৈত্রাদৌ। অন্তমুপতিষ্ঠতে। গঙ্গা- 
মুপতিষ্ঠতে পদ্থাঃ। পতিমুপতিষ্ঠতে ভার্য।। বিষুমূপতিষ্ঠতে 
সাধুঃ। 

লিপ্সায়ান্বা। ৯। ২। ১২ 

তিক্র্ধার্িকমুপতিষ্ঠতে উপভিষ্ঠতি বা। 
অগ্নাৎ। ৯। ২। ১৩ 

অঢাৎ স্থো মৎস্যাদঘে। ্ানমপ্তিঠডে | 
সমোগমৃচ্ছ-প্রচ্ছ-স্থ শ-বেত্ান্তি দশঃ। ৯। ২। ১৪ 
পূর্ব দ়াদগয়াদের্মং হআ্যাদৃঘে। 

সঙ্গচ্ছতে। সয়গত মমগতস্ত। সঙ্গপীহ সঙ্গৎমী্ | সম 
চ্ছতে। সংপৃচ্ছতে। মংস্বরতে। সংশৃগুতে। সহখিদ্রতে মহবি- 

দতে। সমযৃতে। ৃংপশ্যতে। অঢ়াং কিমৃ। গঙ্গাৎ সঙ্গচ্ছতি। 

গের্বাঘোহোটে চ। ৯। ২। ১৫ 

গেঃ পরাভ্যামাভ্যাৎ মহম্যাৎ ঘে ঢে চজতি। নিরম্যতে। 

নিবস্যতি। সমূহতে সমূহতি। 

গেরূহঃ স্বো যেহণৌ। ৯। ২। ১৩ 

গেঃ পরস্য উহেরূকারঃ স্বঃ স্যাদণো যে। তরঙ্গ সমৃহ্যাং। 
আত্মাঙ্থটাদঢাচ্চাহন*্যমঃ | ৯। ২ | ১৭ (১) 

আঙ, পরর্বাদাতাঙ্গচাদঢাচ্চ। হনে| যমশ্চ মংদ্যাদৃঘে। উর 
আহতে। পাদমাযচ্ছতে । আহনে। আযচ্ছতে। 

ইনঃ কিং সিঃ। ৯। ২। ১৮ 
পার 

১। আত্মাঙ্গেতি। শ্বাঙ্গেতানভ। আত্মাঙ্গপদপ্রয়েগন্ত পারিভাষিক স্থাঙ্গবারণার্ঘ;। 

অন্ধথাপরশির আহচ্ছতীত্যত্রাপি স্বাপ্্কর্দকত। স্তাৎ। 



, আত্মনেপদপাদঃ। ৩৮৫ 

ইনঃ পরঃ মিঃ কিংস্যাং। আববিই আহত আবধিষাতাযূ* 
আহমাতাম্। 

যমঃ চনে বাতৃদ্ধাহে | ৯। ২। ১৯ 

যমঃ পরঃ সিঃ কিংস্যাং সুনে অর্থে উদ্বাহেতু বা। আয়ত। 
আত্মাঙ্গটাদটাচ্চ কিযু। শক্রমাহন্তি ৷ পরশির আযফচ্ছতি। 

ব্যুততপঃ। ৯। ২। ২০ 

ব্যন্ত্যাৎ পরমমাদাতরা্গচাদচাক্চ তপোমৎ সাদ | বিতপতে । 
উত্তপতে পাণিম্। আত্মাঙ্ষঢাদঢ্াচ্চ কিযু। মহীৎ বিতপত্যর্কঃ। 
তপোঢাদযক্ চরে। ৯।২।২১ , , 

তপোাত্তপো মতস্যাদঘে। রেতু ধক চ। তপ্যতে 
তপস্তাপসঃ। রে কিম? অতপ্ত। 

হজঃ শ্রাদ্ধঘাত্তনীণ চ। ৯। ২।২২ , 

স্থজতের্মৎম্যাৎ ঘে শ্রদ্ধাবতি ঘে সতি।*,রেতু যক্ তনি 

ইণ্চ। হ্জ্যতে অজৎ ভক্তঃ। অমজি। 

নি-সং-ব্যপ-হবঃ | ৯। ২। ২৩ 

ন্যাদিপূর্ববকাৎ হ্বেঞ্ো মংস্তাদৃঘে। নিহ্বয়তে। সহহ্বয়তে। 

বিহ্বয়তে। উপহ্রয়েত। ৃ 
স্থর্ধায়ামাউঃ। ৯। ২। ২৪ 

আঙরপূর্বাৎ ভ্বোঞ্চো মধথন্তাৎ স্পর্ঘায়াম। করষষ্গান্র- 
মাহ্বয়তে। 

সুচনাবক্ষেপ-যেবা- 'াহদপ্রতিয -কথোপযোগে কৃঞঃ। 

৯| ২ ২৫ 

 এবরথেষু বর্তমানাং কৃঞ্ো স্তাদৃঘে। অপকুরুতে। 

৪9 



৩৮৬ বৃহম্মুর্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

' শ্যেনো বত্তিকামপকুরুতে ৷ বি প্রকুরুতে। পরদারান্ 

প্রকুরুতে। এধোদকস্যে পঙ্কুকুতে। গীতাঃ প্রকুরুতে । শতং 
প্রকুরুতে।' 

অধেঃ শক্তৌ। ৯। ২। ২৬ (১) ৃ 

অধিপূর্বাৎ কূঞ্চো৷ মহস্যাদৃঘে শক্তৌ। দৈত্যানধিকুরুতে | 
শব্ধঢাঢ়াদেঃ |.৯। ২। ২৭ 

শব্দটাদটাচ্চ বিপূর্ববাৎ কৃঞ্রেণ মৎস্যাদৃঘে। স্বরান্ বিকুরুতে। 
বাযুরধিকুরুতে। অন্যত্র । চিন্তং বিকরোতি কামঃ। 
জবানাষ্ঠোতক্ষেপোপনয়ন-ভূতিবিগণনববযয়েষু নীঞ1৯২।২৮ 

এন্বর্থেযু বর্তমানামীকঞ্ো মৎ্দ্যাদঘে। শাস্ত্রে নয়তে। 

বিষুৎ নয়তে। দওমুন্নয়তে । পুক্রমুপনয়তে | ভৃত্যমুপনয়তে। 

থণৎ বিনয়তে । '্রব্যৎ বিনয়তে । 

ঘস্থামূর্তচাৎ। ৯। ২। ২৯ 

ঘস্থমমূর্তং ঢৎ যস্য তম্মান্ীঞ্ো মহস্যাদৃঘে । ক্রোধং 
বিনয়তে ৷ ঘস্থং কিমৃ। গুরোঃ ক্রোধ বিনয়তি। অমূর্ভং 

কিযৃ। গণ্ডং বিনয়তি। 

বৃঙ্যুৎসাহ- তায়নেক্রম-পরোপক্রমঃ | ৯। ২। ৩০ (২) 

তা দিঘর্থেযু বর্তমানাৎ ক্রমঃ পরোপপুর্বকক্রমশ্চ 

১। শা্রভিতবঃ ক্ষমা চ। রও অভিভবতি ক্ষমতে ব| ইত্যর্থ;। 

২। বৃত্ীতি। বৃত্তিরপ্রতিবন্ধঃ। উৎসাহ উদ্যম: তায়নং শ্কীততা। তেষাং সমাহার 

বন্দঃ | ক্রমশ্চ পরোপক্রমণ্চ তত তশ্মাৎ। তথা চ বৃত্ত্যাদিধর্থেযু কেবলক্রমেরূপসর্গেব মধ্যে 

পরোপপুর্ববকব্রমেশ্যাত্মর্দেপদম্। উপসর্গাস্তরপূর্ব্বকক্রমেরেঘর্থেযু মাভৃদিতি সিদ্বম। ক্রম: 

পরোপাচ্ষেতা্তে ক্রমধাতোরেঘর্থেধা যনে পদং পরোপপূর্বকাত্ত, স্থার্থেগীত্যর্থ আপদ্যেত। 

ক্রমপরে।প্রময়ে ঘন্দিসমাসাৎ ছয়ে দেবৈতেঘর্থেধিতি গ্রতীয়তে | 



আত্মনেপদপাদঃ। ৩৮৭ 

স্যাদৃঘে । থন্ষু ক্রমতে বৃদ্ধিঃ। ধর্শায় ক্রমতে সাধুঃ। মতাৎ 
শ্ঃ ক্রমতে। এবং পরাক্রমতে। উপক্রমতে। 

আডে ভোদগমে। ৯। ২। ৩১ 

আঙ পূর্বস্য ক্রমো মংস্যাং জ্যোতিরুদ্গমে অর্থে। 
আক্রমতেইরকঃ। ভোদগমে কিযৃ।* আক্রামতি ধূমঃ| খংব্যা- 
প্লোতীত্র্থঘঃ। , 

বেঃ পঞ্ধিঃ। ৯। ২।,৩২ 

বিপূর্নাৎ ক্রমো মহস্যাদ ঘে পঞ্ডিশ্চেং ধবর্থঃ স্যাং। সাধু 

বিক্রমতে বাজী। পঞ্ডিঃ কিযু। বাজিনা বিক্রামতি। 

প্রোপাদারন্তে। ৯। ২। ৩৩ 

আত্যা ক্রমে! মংস্যাদ,ঘে আরস্তে। ভোক্তং প্রক্রমতে। 

উপক্রমতে। 

বাগেঃ। ৯। ২। ৩৪ 

অগেঃ ক্রমে। মহস্যাদ.ঘে । ক্রমতে ক্রামতি। 

নিহৃবে জ্ঞঃ। ৯। ২। ৩৫ 

অপলাপে অর্থে বর্তমানাজ্জানাতের্মহস্যাদ ঘে। শতমপ- 

জানীতে। 

অড়াৎ। ৯। ২। ৩৬ 

অটাজ্জানাতেমম€স্যাদ ঘে ॥ সর্পিষো জানীতে ॥ 
সং-প্রতেরম্মুতী | ৯। ২ ৩৭ 
সম্প্রতিপূর্বাজ্জানাতে মৎস্যাদঘে নত স্বতৌ। সংজা- 

নীতে। গ্রতিজানীতে । া 
ঞের্টে হঞ্জৌ ঘে। ৯। ২। ৩৮ 



৩৮৮ বৃহন্মুপ্ধাবোধব্যাকরণমৃ।, 

'প্রন্তান্ংস্যাদঘে অঞ্টৌ টে ঘে সত্তি। নতু স্থৃতৌ। 
দর্শয়তে ভবো ভক্তান্। অঞ্রৌ যত ঢং তচ্েদ্ঘ ইতি কিমৃ। 
দর্শয়তি শল্তৃুৎ ভক্তান্ ভক্তিঃ। ন্মুতৌ তু ম্মারয়তি ভক্তান্ 
হরিও। | 

জ্ঞান-যত্বপ্রলোভে বদ ৯। ২। ৩৯ 

জ্ঞানাদৌ বর্তমানাদদো মংস্যাদঘে। পাণিনির্বদতে। 
ক্ষেত্রে বদতে। শিষ্যমুপবদতে । 

গ্রকাশোপসাত্বনয়োরপীতি বক্তবাম্। + 

বদৃতে মনু: স্থৃতৌ। অর্থান্ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। কর্মমকরমুপবদতে । উপ- 
সাত্বযতীত্যর্থঃ। রা 

অনোরটাৎ। ৯। ২। ৪০ 

অনুপূর্ব্বাদঢাঘদো মংস্যাদ ঘে। অনুবদতে। 
বিমতি-ব্যক্ু-সহোজ্োঃ। ৯। ২। ৪১ 

বিমতৌ ব্যভ্তসহোক্তো৷ চ বর্তমানাদদে! মংস্যাদ ঘে। 
বিবদন্তে শিষ্যাঃ। (১) ব্যক্ত কিযৃ। সংপ্রব্দত্তি খগাঃ। 
তদেঘাগে বা। ৯। ২। ৪২ 

বদৌ মহস্যাদ্ব। বিমতিব্ক্তমহোক্ত্যোঃ সমুচ্চয়ে। বিপ্র- 
বদন্তে। বি বৈদ্যাঃ। (১) 
অবাদিগরঃ। ৯। ২। ৪৩ 

'অবগিরতে। 

সম; প্রতিজ্ঞায়াযু। ৯। ২। 98. 
শত সংগিরুতে। | এ 

১। বিপ্রবদস্তে ইতি।: নানামতযা বিচিত্র বদস্তি ৷ যুগপদ্ ব্যক্তমুচ্চাচয়স্তি ইতি ব। 
দ্বয়ে।রেকমুদাহরণম্। 



আত্মনেপদপাদঃ। ৩৮১ 

উচ্চরঃ সঢ়াৎ। ১। ২। ৪৫ রর 

সটাছুংপূর্বাচ্চরো মৎস্যাদ ঘে। ধর্মমুচ্চরতে। মটা কি | 

ধুম উচ্চরতি। 
সমস্ত্যা'। ৯। ২। ৪৬ 

পূর্ববাচ্চরো মহস্যাদ দেত্রন্তেন যোঁগে। অশ্েন সঞ্চরতে। : 
দানঃ সা চেচ্যর্থে।৯।২। ৪৭ 

পূর্বাদ্দানো। মংস্যাদ বে ত্র্যন্তেন যোগে ত্রী চ্চ্যর্থে 

তবতি। দাস্য মহযচ্ছতে কামী। চ্যর্থে কিযু। দ্বাম্যা সংযচ্ছতি 

ভিক্ষা ভিক্ষবে। 

উপযমে। বিবাহে । ৯। ২। ৪৮ 

রামঃ ীতামুপায়ত উপায়তস্ত। 

ভূজোহশনে। ৯। ২। ৪৯ (১) 

ভোগে উপভোগে চ বর্তমানাদ্বঁজো মহস্চাদ ঘে। শালীন্ 

তুঙ্কে। অনশনে তু পৃথিবী ভুনকি রাজা । পালয়তীত্যর্থঃ। 

২ক্ষো9। ৯। ২ ৫০ 

সংপূর্বন্য ক্ষোর্মহস্যাদ ঘে। শন্ত্রৎ সংক্ষতে। 

যুজির উদগ্যচোহযজ্ঞপাত্রে। ৯। ২। (১ 

উদ গ্যচশ্চ পরম্মা যুজো মংস্যাদঘে নতু যজ্ঞপাত্র 

গ্রয়োগে। উদযুঙক্ে যু জে। যজ্ঞপাত্রে তু। প্রযুনক্তি 

আবূ | $ 

তচ্চ ভোগরূপমূপভো গরূপঞ্চ। ধাতুগাঠে তুজধো 

উপভোগার্থস্ত তুজঞাতো রদর্শনাৎ* ভক্ষে ইত্যনে- 

ভোগে চেতি। 

১৪ 'অত্রীশনপদেন ভৌজনমুচ্যতে | 

ব্রাণে তক্ষে ইত্যন্মাতোজনার্থাদতিরিক্স্
ত 

নৈব ভৌগোপভোগয়োগ্র হণাৎ অত উত্তং বৃত্ত ভোগে উপ 



৩৯০ বৃহম্মপ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

প্রতারে বঞ্চিগর্দেঃ। ৯। ২। €২ 
আভ্যাং মংস্যাদ ঘে প্রতারণে। বটুৎ বঞ্চয়তে। গর্দয়তে। 

প্রতারে কিমৃ। শ্যেনোইহিৎ বঞ্চয়তি। 
পূজাভিভবে চ লাপেঃ। ৯। ২। ৫5 

গ্যন্তপ্য লিয়োমংস্যাদ ঘে পৃজাতিভবপ্রতারেফু। জটাভি- 
লাপয়তে। পৃজামধিগচ্ছতীত্যর্। শ্যেনো বর্তিকাম [ল্লাপয়তে। 
অভিভবতীত্যর্থঃ। পুক্রম্লাপয়তে। ব্চতীত্য্থ ূ এ কিযৃ। 
দ্বতং বিলাপয়তি। 

মবিষুয়ে লিয়োউ! নিত্যমিতি বক্তব্যম। + 

মিথ্যাকারেরভ্যাঞ্জে | ৯ | ২। ৫৪ 

মিখ্যাশববপূর্বকাৎ এ্ন্তাং কঞ্জোমৎস্যাদ ঘে অভ্যাসে। 
পদং মিথ্যাকারয়তে। পুনঃপুনরন্যথোচ্চারয়তীত্যর্থঃ | মিথ্যা 
কিযু। সাধুপদং 'কারয়তি। অভ্যাসে কিমৃ। সরৎপদং মিথ্যা 
কারয়তি। 

ব্যতিহারে গতি-হিংসা-শব্দার্থ-হসান্্ববহোইনন্যোন্যার্থে। 
" ৯| ২। ৫৫ 

গত্যার্থাদে সাঙগন্যস্থাৎ, ধোরঞ্োবহম্চ মৎস্যাদ্যতিহারে 
নত্বন্যোন্যার্থে প্রযুজ্যমানে। ব্যতিভবতে অর্কমিন্দুঃ। ব্যতি- 
হরতে। ব্যতিবহতে। ব্যতিজজ্বিমব। ব্যাতিজত্িধ্বযু। 

হোহস্তেরেতি। ৯। ২। ৫৬ , 

অস্তেহঃ.স্যাদেকারে। ব্যতিহে গত্যর্থাদেস্ত। ব্যতিমপার্তি। 
ব্যতিত্বত্তি।, ব্যতিজর্স্তি। ব্যতিহসত্তি। অন্যোন্যার্থে'তৃ। 
পরম্পরং ব্যতিলুনস্তি। 



কর্মতাবপাদঃ | ৩১১ 

শ্মুদৃশননুজ্ঞানাপ্রতিশ্রোঃ সনঃ | ৯।২। ৫৭ , * 
সনন্তাং ম্মরতের'শো অননুপূর্ধাজ্জানাতেরনাপ্রতিপূর্বাৎ 

শ্রোশ্চ মহস্যাদঘে। সুম্ম্ধতে। দিদৃক্ষতে। জিজ্ঞাসতে। 

গুশ্রষতে। অন্যত্র। অনুজিজ্ঞামতি। আশুশ্রীফতি। প্রতি- 

গুশ্ীষফতি। | 

গ্রিঞ ঞ্যন্তপিব-ধে-নৃদদ-বস- দঅ-চাদ-পরিমুহাযমযসোই- 
গিজ্ঞাপবদোহগ্রন্থোৎমমায়মঃ .ফলিনি। | ৯। ২। ৫৮ 

ঞ্রিতো এ্যন্তপিবাদেরগিজানাতেরপবদোহ্গ্রস্থোদাদি- 

পূর্বমশ্চ ফলবতি ঘে মৎম্যাং। যজতে। পায়য়তে। ধাপয়তে। 

নর্তয়তে। বাদয়তে। বাময়তে। দমগনূতে । রোচয়তে। আদ- 
য়তে। পরিমোহয়তে। আয়াময়তে। আয়াময়তে। জানীতে। 

অপবদতে। উদ যচ্ছতে। সংযচ্ছতে । আচ্ছতে। গ্রন্থে তু। 
বেদমদ যচ্ছতি । ফলিনি কিযৃ। যজতি যাঁজকঃ। 

মপাদঃ। 

ঢ-ভাবে মযৃ। ৯।৩। ১ 

ধোর্টে ভাবে চ মহস্যাং। 

র.তনোর্যগিণৌ। ৯। ৩। ২ 

ধো রে পরে যক্ তনি পরে ইণ্ স্যাংঢে ভাবে চ। স্তয়তে 

বিছুঃ। স্তুয়েত। একত'়তাম্। অন্তত অস্তাবি। 
হন-গ্রহ-ুশচঃ সি-ড্যাদে মিণ্ বা। ৯। ৩। ৩ 

এভাঃ পরাসাৎ সিন্ডী-ী তী-খীনাৎ মিণ্ বাস্যাং ঢভাবে। 

অন্তারিষাতাম অস্তোষাতাং হরিহরে তু বে। স্তাবতা 

সবিতা স্তোতা। ভ্তাবিষী। স্তোষী াবিষাতে স্তোষ্যাতে। 



৩৯২ বৃহগুগ্ধধোধব্যাকরণমূ |. 

অন্তাবিষাৎ অস্তোষ্যৎ। শব্ধ্যতে। অর্্যতে ব্য | সংজ্কিয়িতে | 

নেণ তপোহুনুতাপে। ৯। ৩। ৪ 

অনুতাপে অর্থে তপঃ পর ইণ্ নস্যাৎ। অন্বত | দীয়তে। 

যন ঞিওকদিণ্যাতঃ। ৯। ৩। ৫ 

আদন্তানাৎ যন্ স্যাৎ ঞ্তিণিতিকৃতি, ইণি চ। অদায়ি। 

অদায়িযাতাম্ অদিষাতামূ। হন্যতে। অবধি অঘানি। অঘা- 

নিষাতাম্ অবধিষাতাষ্ অহসাতাযৃ। অগ্রাহি। অগ্রাহিষাতামৃ 

অগ্রহীষাতাযু। দৃশ্যতে। অদশি। অদশিষাতাষ্ অদৃক্ষাতামৃ। 
শম্যতে মোহো মৃকুন্দেন। অশমি অশামি। অশমিষাতাষ্ 

অশামিষাতাম অশময়িষাতাম্ অশাময়িষাতাম্। 
ভাবে মাদ্যযৃ। ৯। ৩। ৬ 

মস্যাদং বচনং.ভাবে প্রযুজ্যতে | ময় ভূয়তে | অভাবি। 

বভৃবে বুভূবে। ভাবিতা ভবিতা। শম্যতে মূনিনা। অশমি | 
অকামি। অবামি । অচামি। ব্যশ্রমি ব্যশ্রামি। অবধি । অজা- 

গরি। ক্রৌতু অজ্াগরি। অজাগারি। 
তগ্রহগিলস্তো বেপমে| নঁ লোপঃ। ৯। ৩। ৭ 

তগ্গো অণিপর্ধবলন্তশ্চ নস্য লোপঃ স্যাছা ইণি ণমি চ 
পরে। অভাজি অতপ্তি। অলাভি অলস্তি। গোতু। প্রালস্তি। 

ঢবৎ ঢঘোহটে। ৯। ৩। ৮. ৃ 

ঢমেব ঘত্বৎ প্রাপ্তৎ ঢঘঃ ঘচ ঢবং দ্যা নতৃ ঢে সতি। 

তথা চ__ 

ক্রিয়মাণন্ত যৎকর্ধ্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি। 
সবকরৈঃ স্ৈগুণৈঃ কর্তৃঃ করমাকর্তেতি তুই 



কর্মভাবপাদঃ | ৩১৩ 

শ্বয়মেব কা্ঠং ভিদ্যতে । অভেদি। 
কুষি-রপ্রঃ শ্যন্পে বারে। ৯। ৩। ৯ 

কুষেরঞ্শ্চ শ্যন্পে স্যাতাং বা রেপরে ঢঘে। কুষ্যুতি 
কুষ্যতে। রজ্যতি রজ্যতে। 

বেণজূছুহঃ | ৯। ৩। ১, 

অজস্তাদুহশ্চ ই” ম্যাদা ঢদে। অকা্র অকৃত। ঘদোছি 
অনুগ্ধ। 

ন তপ-রুধ-মট-পচ-দুহঃ| ৯। ৩। ১১ 

তপোরুধ সঢ়াভ্যাং পচছুহাভ্যাঞ্চ ইণ্ ন স্যাৎ ছুঘে। 
অতপ্ত। অরুদ্ধ। অপক্তা্ঃ ফলযৃ। গৌঁছুপিমদুগ্ধ । অতএবা- 

নয়োর্টেপি ঢঘত্বম। 

সনৃ-শরন্থ-গ্রন্থ-ভ-কগৃ-দুহনম-ভূষা াদৃযুক্চ ক্রিন্নুশ্রিনা- 

টান্বমিণ। ৯। ৩। ১২ * 

সনন্তাদে রিণ্ যক্ চ নস্যাৎ চঘে গ্যন্তাদেস্ত মিণ্বর্জম,। 

চিকীর্যতে। অচিকীধি। শ্রখীতে। অশন্থিতী। গ্রধীতে। 
অগ্রন্থি্ট। ব্রতে। অবোচত। কিরতে। অকীর্। গিরতে। 

অগীর্। দুগ্ধে। অদুগ্ধ। নমতে। অনংস্ত। তিংমতে। অতং- 

সি। কারয়তে। অচীকরত অকারি অকারয়িই। সতে। 

অন্নাবিত অক্সো। শ্রয়তৈ। অনা ৷ অশিশ্রিঘ্নত্ অশ্রয়িগ্ী। 

আহতে। আবধিঃ্ । আবানিগ্,আইত। ৃ 

ন্যাদিঞ্যন্তাট-াত্চর্থা মুখোচে চত্যমাপুতুই | 

। গৌণে যাচাদয়োহন্যে তু যথেং দিচঘিতি। ৯1৩। ১৩ 

নী। বহ।হৃ। দণ্ডি। গ্রহ। কৃষ। স্াদয়ঃ। 

৫০৩ 



৩১৪ বৃহম্ম্ধবৌধব্যাকরণমৃ। 

যাচ্ঞার্থ। দুহ। চি। প্রচ্ছ। রুধ। ব্ূ। শাস। জি। মন্থ। মুষ। 

পচাদি। যাচাদয়:। 

'নিন্যে বিজনমজাগরি 

রজনিমগমি মদমযাচি সন্তোগম্ । 

গোগী হাবমকার্ধ্যত 

তাবশ্চৈনামনস্তেন। 
| ঢতাবপাদঃ। 

ভবদূত-ভব্যে ভ্রিশঃ ক্যাদ্যাঃ। ৯। ৪। ১ 
৬ 

কাদ্যাঃ ক্তয়স্তিঅস্তিআঅঃ ক্রমাদ্বমানাতীতভবিষ্যৎকালেঘু 

স্ত্যুঃ। 

শেতে স চিত্তশয়নে মম মীন-কৃর্ম_ 

কোলোহভবন্নহরি-বামন-জামদগ্র্যঃ | 

যো ভুদ্বভূব ভরতাগ্রজ-₹ষ্ণ-বৃদ্ধঃ 
কল্দী সতাঞ্চ ভবিত। প্রহরিষ্যতেহরীন্ ॥ 

অত্র বহবঃ | 

ঘ্যনগ্যতনে ভূতে । ৯ 

অতীতায়া রাত্রেঃ পশ্চিমযামেন আগামিন্তাশ্চ প্রথমষামেন সহিতো! 

দিবসোহগ্ঘতনস্তত্রাবিষ্ঠমানো। অনগ্তনস্তশ্মিন্ভূতে অর্থে বর্তমানাদ্ধো ধঘান্তাৎ। 

ট্যান্চপবাদঃ | হাঃ কর্মাকরোৎ। নাদ্যকরোতীত্যর্ঘঃ। অনন্যতন ইতি কিম্। 

অদ্যাভূৎ। হোহদ্য চাতুক্ষ[হ। 

ঈপরোক্ষে | ১ 

পরোক্ষে অনদ্যতনতৃতে অর্থে বর্ধমানাদ্ধোঠী শ্তাৎ। জহার সীতাং 

পৌলন্তাঃ। 

স্ুগমতরয়োশ্চিন্তবিক্ষেপাৎ গরোক্ষত| সম্তবতি | সুপ্োহহং কিল বিললাপ। 

মত্তোহহং কিল বিচচার। 

। 



আখ্যাতবিভক্তিপাদঃ | ৩৯৫ 

অত্যন্তাপহবে চ ঠীবক্তব্যা। + 
ত্বং কলিঙ্গেঘবাৎনী:। নাহং কলিঙ্গান্ জগাম। (১) ও 

ঘী লোকখ্যাতে প্রযোক্তদশনযোগ্যে।4+ 

যেন ক্রিয়াপদং প্রমুজ্যতে কার্য্যাস্তরব্যাসঙ্গে নাদৃষ্টবতোপি তগ্য দর্শনযোগো 

পরোক্ষে অনদ্য'হনভূতে অর্থে বর্তমানাঝে। ধী শ্তাৎ লোকবিখ্যাতৌ। 
অরুপব্ষবনঃ সাকেতম্। লোকথ্যাত ইতি কিম্। চকার কটং দেবদৃত্তঃ | 

গ্রয়োক্র,। দর্শনযোগ্য ্ কিম্। জঘান কংমং রি বাসুদেবঃ। পরোক্ষ ইতি 

কিম্। উদগাদ দিত ৮ 

ঠী চাসন্নকালে জর এ 
পঞ্চবর্ষাভ্যন্তবকাল আসন্নকালম্তদানীং পৃচ্ছ্যমানে পরোক্ষে অনদ্যতনভূতে 

অর্থে বর্তনানাদ্ধো ধাঁ হী চদ্যাৎ। কিমগচ্ছন্দেবদন্তঃ। জগাম দেবদত্তঃ | 

আসন্নকাল ইতি কিমৃ। কিং জঘান কংসং বাসুধেক। পৃচ্ছামান ইতি কিম্। 

অগাম দেবদত্তঃ। 

শশ্বরিতিহাভ্যাম্। + 

আভ্যাং যোগে পরোক্ষে অনদ্যতনভুতে অর্থে বর্তনানাদ্ধে। ঁ চীচ স্তাৎ। 

শশ্বদকরোৎ। শশ্বচ্চকার। ইতিহাকরোৎ। ইতিহ চকারখ, 

কী ম্মেনাতীতে । ৯। ৪। ২ 

ম্মেন যোগেহতীতে কালে কী স্যাৎ। হত্তি ম্ম রাবণ রামঃ। 

নুন! পৃষ্টোত্তরে 14 

নমুন। যোগে পৃ্টস্ত গ্রতিবচনেইতীতে কী স্তাং। অকাীঃ কিং নম 

করোমি ভোঃ। 

নু-নাভ্যাং বা। ++ , 

টানি রিনি 

১। অত্যন্তাপন্ৃব ইতি। অগহৃবোধুপলাপঃ সচাতান্তিকঃ যদ্দিযয়কঃ পবস্তস্তা হেতোর- 

প্যপহতিঃ ৷ নাহমিত্যাদি। কলিঙ্গে! নামগমনে প্রতিযিদ্ধো 1 দেশবিশেষ্ঃ। অঙ্গবঙ্গকলিলেযু 

সৌরাষরমগ্েয। তীর্ঘযাত্রাং ধিনা! গত্বা পুনঃ সংস্কারমহতীতি স্মবণাং। তশ্মিন্দেশে বাঁসবিষ- 

যক? প্রশ্ঃ কেনচিৎ কমপি পুকষং প্রতিক্রিয়তে বং কলিঙ্গেববাংসীরিতি। তখ। পৃ্টোহসৌ 

আন্তাং কলিঙ্গাধিবাসস্তদ্বেতুতৃতং তদগননমপ্যপলপতি 
নাঁহং কলিঙ্সান্ জগা সেতি। 



৩৯৬ বৃহন্প্ধবোধব্যাকরণযূ। 

নুশবেন নশবেন চ যোগে পৃষ্টোত্তরেহতীতে কী স্তাদ্বা। অকাধীর্দেদত্ত 

অহ্ং স্ব করোমি অহং ন্বকার্ষম। অহং ন করোমি অহং নাকার্ধম্। 

টা চাম্মে পুরুয়ানদ্যতনে 1+- 
পুরাশবেন যৌগে অনদ্যনেহতীতে কী টাচ স্যান্তু স্মযোগে। বসস্তীহ 

পুরা চ্ছাত্রা: অবাৎস্রিহ পুর! চ্ছাত্রাঃ। পক্ষে অবসন্ উতুর্বা। ন্মেতু। ষনজতিগ্ম 

পুরা । পৃর্বেণ নিত্যম্ । 

যাব পুরাভ্যাং ভব্যে। ৯। ৪ | ৩। 

নিসংজ্ঞাভ্যামিতি বক্তব্যম্। 1 | 

তেন নিশ্চিতীর্থাভ্যামেব। 

যাবছ্ভবতি কল্ী। পুরা দৃশ্যতে কল্ষী। 
নিনংজ্ঞাভ্যামিতি কিম। যাবদাস্ততে তাবভোক্ষ্যতে | পুবা যাস্বুতি। 

পুরা করণেন থাস্ত তীত্যর্থঃ। (১) 

কদা-কহিভ্যাং বা। ৯। ৪। ৪ 

কদ1 পশ্যামি গোবিন্দৎ কদ] দক্ষ্ামি শঙ্করমূ। 

কিন্তিলিপ্ায়াম্। ১। ৪। ৫ 

ডতর-ডতম-ক্তান্তকিমোরপৈর্যোগে ভব্যে কী বাম্যাং লিগ্দায়ায্। 

কতরঃ কতমঃ কে| বা ভিক্ষাৎ রাম্যতিরাতি বা। 

লিপ্স্যসিদ্ধো। ৯। ৪। ৬ 

লিপৃদ্যেনামাদিসা দ্র্গাদেঃ সিদ্ধে। সত্যাৎ ভব্যে কীবাম্যাং। 

যে! ভিক্ষা দদাতি দাম্যতি বা স স্বর্গং যাতি যাগ্যতি বা। 

গ্যর্থাশঃসয়োঃ। ৯। 91 ৭10২) 

১। পুরাকরণেনেতি। পুরশদদোইনগরা্নততীয়াশ্চ। 

২। গ্যর্থেতি। গ্য। অর্থে। গার্খঃ। স চাত্র বিধ্যাদিমু মধো প্রেষ্যাদিরেবাডিমত;। অভ 

উত্তং বৃত্ত প্রেষ্যাদাবিত্তি। প্রেষ্যাদয়শ্য প্রেষ্যপ্রাপ্তকালামুমতয়ঃ। আশং সা অপ্রাপ্রগ্ত 

তির প্রাততীচ্ছা। তত্র প্রেষাদৌ প্রেষণা্দিমি্তীডূতক্রিয়ায়মেব কী স্তাৎ। আশংসায়াং 

সি) 



আখ্যাতবিততিপাদঃ ৃ ৩১৯৭ 

গা অর্থে প্রে্যাদাবাশং ২সায়াঞ্চ ভব্যে কী বাস্যাং। , গুরু 
শ্চ্দোয়াতি আয়াম্যতি বা অথ তৃৎ বেদমধীঘবয়ং তর্কমধধী- 
মছে। ৰ 

ত্যাশংসাকং ক্ষি গ্রার্থৈঃ। + 

্ষিপ্রগর্ধ্যাৈঃ শনৈর্েগে আশংসায়াং গমামানায়াং ভব্য তোৰ ্তান্নান্ত! | 
উপাধ্যায়শ্চেৎ ক্ষি প্রমাগমিষ্যতি ত্বরিত্তং ব্যাকরণমধ্যেষ্যামহে। 

থ্যাশংসার্েঃ। + 

আশংসার্ষৈর্যোগে ভব্যে খী স্ান্নাঞ্। । গুরুশ্চেছুপেয়াৎ আশংসে সোহহ- 
মধীনীয়। অবকল্পয়ে ক্ষিগ্রমধীরীন। (১) এবমিচ্ছমীত্যানি। 

ভবদাসনে ভুতেচ কীবা। + 
2 হে 

ৰ€মানমমীপে ভূতে ভবিষাতি চ কীবাস্তাঃ 1 কদ গতোহনসি এষ আগ. 
চ্ছামি এষ আগমমূ। কণ| গমিষাসি এষ গচ্ছাঁমি এয গমিষ্যামি। এবং যাস্তং 
মাং বিদ্ধি যাস্তন্তং ৰা। 

জাত্বপিভ্যাৎ সদা ক্ষেপে । ৯। ৪। ৮, 

আত্যাৎ যোগে সর্ষেঘু কালেধু কী স্যাং ক্ষেপে গম্যমানে। 

জাত নিন্দসি গোবিন্দমমপি নিন্দসি শঙ্করমৃ। (২) 

কথম] খীচ বা। ৯। ৪ ৯ 

কথমা 0গে সর্ষেধু কালেষু খী কীচ স্যাং ক্ষেপে গম্যমানে। 

কথৎ নিন্দসাজৎ নিন্দেঃ শন্তুৎ দেখীৎ নিনিন্দিথ |(৩) 
স্পা শা শা সস্প্প্পীশিশাীঁীী। সস সপ পপ পাপা পাপ সপ 

গমামানায়ান্ত তদ্বিমষক্রিযায়ামেব |, গুকশ্চেদিতি। ওরো রাগমনক্রিষাবেদাধাযননিমিত্তীতৃত। 

বেদাধ্যযনক্িয়! তু প্রেষণবিষযীছুতাঁ। অত খরায় শীতাত্রকী। বয়ং তকমন্তীমহ ইতি তু আশং 

সোদাহপ্রণং তকীধায়নস্ত অপ্রাপ্তপ্রিয্েরুগ্সিতত্বাং। তদ্বৈকপিকোদাহরণস্বনুক্তমপি তর্ক, 

মধ্যেষ্য।মহ ইতুাহনীয়ম্। , 

১। ক্ষিপ্রমিতি। এতেন আশংসার্থযোগশ্তেততদা ক্ষিপ্রাদিযেগেপি তী নন্তাদিতি দণিতম্। 

২।% জাতুনিন্সসীতি। গোবিন্দাদিনিন্দায়! গঠিতত্থাৎ গর্া দমাতে । * 
৩। অত্রাপি পুর্বববৎ গর্হা গম্যা। 



৩৯৮ বৃহন্মুপ্ধবোধব্যাকরণম্। 

কিস্তিঃ খীত্যো। ৯। ৪। ১০ 

ডতর-ভতম-ক্যন্তকিমোরপৈর্োগে সদা খীত্যো স্তঃ 

| ক্ষেপে গয্যে। 

কো নিন্দিষ্যতি লক্মমীশ নিন্দেৎ কতর ঈপ্করমূ। 

অন্যৈশ্চাশ্রদ্বামর্ষে। ৯। ৪1১১ 
কিম্তিরন্যৈশ্চ যোগে মদা খীত্ে স্যাতামশ্রদ্ধামর্ষে। 

নশ্রদধে মর্যয়েনো। যং য গঠ্যাতে হরিষু। 
হরং গহেতি কো নিন্দেৎ বিফ্ুৎনিন্দিষাতীশ্বরমৃ। 

কিৎকিলাল্ত্যর্থাভ্যাৎ তী। ৯। 91 ১২ 

আভ্যাৎ যোগে কণা তী স্যাৎ অশদ্ধামর্সে। 

ত্বং কিং কিল হাধীকেশহ শিন্দিষ্যমি ন মম্যসে। 

মহাদেরপ্ণস্তি নাম শ্রদ্ধধে নো ন মর্ষয়ে। 
যাতু-যৃ-যদা-যদিভিঃ খী। ৯। ৪ ১৩ 

এভির্যোগে সদা খী স্যাৎ অশ্রদ্দ মর্ষে | 
ন মর্ষয়ে শ্রদ্ধধে নো জাতু নিন্দেজ্জনার্দনম্ । 

যচ্চযত্রাভ্যাৎ ক্ষেপচিত্রে চ। ৯। ৪। ১৪ 

আভ্যাৎ যোগ্নে সদা খীস্যাৎ ক্ষেপে চিত্রে অশ্রদ্ধামর্ষে চ 
যচ্চ নিন্দেদিভুৎ গর্ছে চিত্রৎ শ্রা্ধাৎ ন মর্ষয়ে। 

চিত্রেতাহ্যদিনা। ৯। ৪1 ১৫ 

যদি বঞ্জিতেন শব্দমাত্রেণ 'যাগে চিত্রে গম্যমানে সদা 

মি তী স্যাৎ। 

চিত্রং দ্রক্ষট)তি নামান্ধঃ কৃষ্ণ পশ্যেদৃ্দীশ্বরমূ? 

বাচেহপ্াতাভ্যাঁৎ খী। ৯। ৪1 ১৬ 



আখ্যাতবিতক্তিপাদঃ | ৩৯১ 

অতিশয়ার্থাভ্যামাভ্যাৎ যোগে সদা খী স্যাং। ০ 
অপিহন্যাদঘত শন্তুরুত দুঃখৎ জয়েদজঃ। 

প্রৌটা। সম্ভাবনে। ৯। ৪1 ১৭ 
প্রৌটিঃ সামর্থাৎ সন্ভাবনং ক্রিযাস্থ যোগ্যতাধ্যবসায়ঃ। 
প্রোটিহেতুকসন্তাবনোপাধিকেহর্থে বর্তমানাদ্ধোঃ ঘদা খী 

স্যাৎ। 

অপি হিৎম্যাজ্জগন্নাথে! মহাপাতকপঞ্চকঘৃ। 
শরদ্ধাৈর্বাহ্যদি। ৯। ৪। ১৮ 
শরদ্ধাঘৈর্বোগে সদ] খী স্যাৎ যচ্ছব্দশ্টেনপ্রধুজ্যতে ৃ্ 
শরদ্দধেহজৎ ভজেঃ গ্রাণৈর্ভক্ষযসেহক্রৎ বভকৃথ তয্। 

সতীচ্ছার্থাৎ। + 

ইচ্ছার্থাদ্ধে! বর্তমানে থী বাস্তাৎ। ইচ্ছে ি । কামগ্নেত। কাময়তে। 
উত্ঠাৎ বষ্টি। 

ভব্যে বা ফল-হেত্বোঃ। ৯। ৪1 ১৯ 

খ্যায়াচ্চেনমেদীশৎ শ্ীশৎ নংদ্যতি যাদ্যতি। 

কামোক্তেহকচ্চিতি। ৯। ৪1 ২০ 

কামপ্রবেদনে গম্যে ধোঃ মদ! খী স্যাৎ ন তু কচ্চিতি 

| " গ্রযুজ্যমানে। 

কামৎ ভজেছবান্ তর্গৎ কচ্চিদচ্চিষ্যতে শিবম্। 

গীচেচ্ছার্থৈত। ৯। ৪1 ২% (১) ৪ এ 

ইচ্ছাঁখৈর্ধোগে কামপ্রবেদতে গম্যে দোঃ সদা খীগী চ স্যাং। 
ইচ্ছামি শর্ধং পেবেত ভ্রীগতিৎ মেবতাৎ ভবান্। 

'কামোক্ত ইতি কিম্। ইচ্ছন্ করোত্বি'।  । 
৮--২  শশ্াশীশশীিশীপপীশ টা পিপাসা | সপ 

১। গীচেতি। পৃধক যোগাৎ অকচ্চিতীতি নানুবর্ততে। 



৪১০ বৃহম্মপ্ধবোধব্যাকরণমূ। . 

রিধি-নিমন্ত্রণামন্ত্রণাধ্যেষণ-সম্প্রশ্ন-প্রার্থনাপ্রেষ্য-প্রাপ্ত- 
কালাদৌ। ৯। ৪1 ২২ 

বিধ্যাদিঘর্থেষু খী গী চস্যাৎ মদা। যাগং কুর্যাং। ইহ 
ভুগ্তীত ভবান্। ইহ শয়ীত ভবান্। পুক্তমধ্যাপয়েষ্টবান্। কিং 
ভো৷ বেদমধীয়ীয় উত তর্কমধীয়ীয়। ভে! ভোজনহৎ লভেয়। 
প্রেষিতস্তৎ গঙ্গা গচ্ছেঃ। প্রাপ্তস্তে কালস্তপঃ কুরধ্যাঃ। এবং গী। 

আদীতি শ্রান্ধং কুর্য্যাঃ। শ্রাদ্ধং কুরুষ। 

সমর্থানাশিযোগাঁ। ৯। ৪। ২৩ 
অশক্হধ্যবসায়ঃ সমর্থনা। সিন্ধুমপি শোষয়াণি। 
তুহ্যোস্তাতঙ, বারশিষি। ৯। ৪ ২৪ 
পাতু পাতাদা শিবঃ | পাহি পাতাদা শিবঃ। 

মুহুতৃশার্থে হিতন্ব-ধ্বমূ। ৯। ৪1 ২৫ 

পৌনঃপুণ্োহতিশয়েচার্থে মদা কাঁলে গ্যা হি-ত-্দ-ধবৎ সযাঃ। 
মৃহভূশিং ব! নুনাতি লুনাব লবিষ্যতি বা লুনীহি নুশীত 

লুনীদ্ব লুনীধ্বম্। 
অত্র বক্তব্যম্! 

হিন্বৌ পমার্থাৎ সর্বত্র তধ্বমো বিষয়ে তু বা। 
দি্তদন্তোছছ প্রযোজান্তদ্ধরেব যথাবথম্ | 4 

হিস্বাবিতি । পৌনংপুণ্যেহতিশয়েচার্থে সর্বর সর্বত্যাদিবিষয়ে কৃদ্দিষয়ে 

চ সর্দেষু কালেষু সর্বেষু পুকষেমু সর্কেমু বচনেধু চেহার্থঃ। পাহাং মাহাচ্চ 

ধোঃ ভমাৎ গা। হিন্বো স্তাতাম্। তেন বত ধোর্ধেঠিঃ। মবতো ধে! ঘেঁ 

শ্বঃ। ঞিতো হিন্বৌ। ঢভ্তাবয়োস্ত সর্বন্মাং স্ব এবেতি স্থিতম্। ত্যাদিধু মধ্যে 
তধ্বমিত্যেতদ্বিষয়ে তু হিন্বৌ ক্রমাদ্থা স্তাতাম্। তবিষয়ে হিঃন্বশ্চ,ধব স্বিষয়ে 
স্বোধ্বঞনু স্যাদিতার্থ:। তথা তদন্তে! হিন্বাদ্যস্তো দ্িরুক্তঃ স্যাং। তথা যন্তা- 

্োরহাদয্তদ্ধরেব যথাযথমন্গ্রযোজাঃ | তথা চ যন্ত্র পুরুষে ঘণ্রিন্ বচনে 
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ধর্শিন্কালে যাদুশন্ত্যানিঃ কৃদ্ধা উচিতন্তদত্ত এব তত্ধরকগ্রযোজা ইত: 

লুনীহি লুনীহীতায়ং লুনাতি। লুনীহি নুনীহীতি ইমৌ লুনীতঃ ৷ লুনীষি 

লুনীহীতি ইমে লুনস্তি। লুনীহি লুনীহীতি ত্বং লুনানি। লুনীহি দুনীহীত্তি 
যুবাং লুনীথঃ | তবিষয়ে লুনীহি লুনীহীতি যুমং লুনীথ। পক্ষে লুনীত লুনী- 

তেতি যুত্ধং লুনীথ। লুনীহি লুনীহীতি অহং লুনামি। আঁবাং লুনীবঃ | বয়ং 

লুলীমঃ। এবং খ্যাদিযুরেরম্। রর 
লুধোর্ডিত্ান্সপক্ষে লুনীঘ লুনীঘেতায়ং লুনীতে। ইমৌ 'নুনাভে। ই 

লুনতে। ত্বৎ লুনীষে। যুবাং লুনাথে। ধ্বং বিষয়ে। লুনীঘ লুনীধেতি যৃয়ং 

লুনীধ্ব। পক্ষে লুনীধ্বং লুণীধ্বমিতি যুয়ং লুনীধ্বে। লুনীষ লুনীধেত্যহং 

লুনে। আবাং লুনীবহে। বয়ং লুনীমহে। এবম্ অবীঘ অবীঘেত্যয়মধীতে। 

ইমৌ অধীয়াতে। ইমে অধীয়তে। ত্বমধীষে। যুরামধীয়াথে। ধ্রংবিষয়ে 

অধীঘ অধীঘ্েতি। যুরমধীধ্বে। পক্ষে অধীধব মধীধধমিতি যুয্নমধীধ্বে। ঢে। 

ল্্ব ল্রস্থেতানেন ল্রতে শক্রুঃ| ল্য়েতে শত্রু ল্যন্তে শত্রবঃ। ভাবে। 

প্য্ শযাথেতি রামেণ শয্যতে। মারে নী পুৰীহীতি পুনন্ যাতি 

অগন্রয়ং বাঁুঃ। অনু প্রযোজ্য ইতত্রানথঃসহার্থক্তেন লুনাত্যয়ং লুনীহি লুনীহী- 

ত্যাদি চ। তদ্ধ,রেবেতি কিং লুনীহি লুনীহীতি ছিনত্তীত্যাদি মাতৃৎ। 

ক্রিয।সমুচ্তয়ে বান্ুহিতশ্বধ্বং দ্বিরত্র ন। 

সজাতীয়ে! বিজাতীয়: সামাগ্ঠোহন্ গ্রযুজাতে ॥ 4 

ক্রিয়াসমুচ্চয় ইতি। যর্রৈকৈব ক্রিয়া কর্ণদিভেদাদনেকা বিভিন্ন ক্রিয! 

যানেক1। তত্র ক্রিয়া গমুচ্চয:। তশ্মিন্ মুহুতশার্থে প্রাঠৎপমার্াং গ্যাহিতত' 

বধবমিহ্যেতে বাস্থাঃ। অত্র হিস্বাদ্যন্তে। দ্বিরুজো ন স্যাং। তথা একক্রিয়া 

সমূচ্চয়ে সজাতীয়ঃ সামান্যে বিভি্নকরিয়ামুক্চযে তু বিজাতীয়ঃ সামান্ে।- 

ইস্গ্রযুজাতে। তব্রৈক ক্রিয়াসমুচ্চয়ে ধ্থা। খমট গ্ামট উব্বামটেত্যয়মটতি। 

ইমা বটতঃ। ইমে অটন্তি। তবিষঠে খমট গ্ভামট উব্বাঁদটেতি ত্বমটদি। 

যুবামটথঃ | যুয়নটথ। পক্ষে। 'খমটত। গ্যামটত উব্্বামটতেতি ত্বমটদি। 

খুবামটধঃ যু়মটথ। ইত্যাদি । 
ব্যাকরণমধীঘ চন্দোহবীধ নিরুজমধীষেতায়সধীতে | বীর ।ইমে 

€৯ 
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অধীয়তে। ধ্বং বিষয়ে। ব্যাকরণমধীঘ চ্ছন্দোহ্ধীঘ নিরুক্তমধীঘেতি ত্বম- 
ধীষে। বুবামধীয়াথে। যুয়মধীধ্বে। পক্ষে । ব্যাকরণুমধীধবং চছ্ন্দোধীধ্বং 

নিরুক্তমধীধবমিতি' ত্বমধীষে। যুবামধীয়থে। যুযমধীগ্বে। ইত্যাদি। অন্র 

সজাতীয় এব সামান্তোহন্ুগ্রযুজ্ঃ। হিস্বাগ্য ভাবপক্ষে খমটতি গ্যামটতি উব্বা- 
মটভীত্যয়মটতি। ইত্যার্দি। ব্যাকরণমধীতে চ্ছন্োহ্ধীতে নিরুত্তনধীতে 

ইতায়মধীতে । ইত্যাদি । 

বিভিন্ক্রিয়াসমুচ্চয়ে যথ] | ওদনং তুজ্ক। শক্ত,ন্-পিব ধানাঃ খাদ ইত্যকমভ্য- 

বহরতি। অন্রাভ্যবহারস্ত সজাতীয়ক্রিয়াত্বাভাবেগি সামান্যধর্মবত্বম। এবং 

পুরীমবস্কন্ন লুনীহি নন্দনং মৃযাণ রত্বানি হরামরাগনাঃ। বিগৃহ্ব চক্তে নমুচি- 

ছিষা বলী যইথমস্বাস্থ্যমহদ্দিবং দিবঃ | ইত্ত্যত্রাপি। অন্রাস্বাস্থ্যকরণস্ত অব- 

স্কন্দনলবণা দিসামান্থ ধর্মবত্বমূ | 

মান্মেন ঘীট্যো।'৯। ৪1 ২৬ 

মাম্মশন্দেন যোগে সদা ঘীট্যো স্তঃ। মান্ম তবদুঃখমূ। 
মাম্ম ভূচ্ছোকঃ। 
মাটী বা। ৯। ৪। ২৭ 

মাযোগে সদা টীস্যাদ!। ম! বিরংশীৎ অখমূ। মাবিরমত 
মাবিরৎস্যতি। 

ঢ্যাশিমি। ৯। ৪। ২৮ 

জীব্যাচ্চিরং সৃজ্জনঃ | 

্ব্থৈস্তাষদি ত্বতীতে। ৯। ৪1 ২৮ 
ুরণারৈর্যোগে অতীতে কালে তী 'স্যাৎ যচ্ছশ্টের পরযু 

জ্যতে। ঘ্যপবাদোহ্যমূ। 
ক্মরস্যেনৎ নৎস্যমীশৎ যত ম্মরস্যানমঃ শিবমৃ। 

বানেকম্মার্য্য। ৯। ৪। ২৯ * 

অনেকম্মার্যে প্রয়োক্তরি সতি ম্মরণার্ৈর্ধোগে অতীতে 
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কালে তীবা দ্যাং। 

ধ্যায়মীদৎ ষদীশানহ দক্ষ্যতি স্তোষ্যতে ভবান্। 

ধ্বর্থাসম্তবে থী। ৯। ৪1 ৩০ ঃ 

ধোররধন্যানিষ্পতৌ সদ থী স্যাংৎ। জ্ঞানঞ্চেদভবিষ্যৎ 

স্থখমভবিষ্যৎ। 

লি-যুহ্মদম্মি ত্যাদি ত্রিশ; | ৯। 91 ৩১ 

লৌ যুহ্মদি অন্মাদি চ ত্যস্যার্থে ্যুজ্যমানে ত্যাদীনি ভ্রীণি 

্রীণি ক্রমাৎ স্থ্যঃ। 

জানাতি যোহখিলৎ যঞ্চ ন জানীতঃ শ্রুতিস্থৃতী। 

শান্ত্াণি চ ন জানন্তি সময়! সেধাতে শিবঃ। 

ভাপ ত্বমেকো বিশবেশ ভাথোহচ্যুতশিবৌ যুবাু। 

ভাথ ঘৃয়ৎ হরিহরবরকষাদ্যাঃ পাহানেকশঃ। 
একো ভবামি বম ভবেহহমাদৌ * 

দাঁরৈরথোভৌ স্ম ভবাব আবাম্। 

বয়ৎ ভবামে বহবঃ স্ম পুজৈ- 

সম্মায়য়াদ্যাপি বিতো প্রসীদ। 

ভাঁনি প্রথম মধ্যমোত্তমাঃ। + ৃঁ 

লৌ যুম্মাদি অন্মদি চ বাচ্যে যানি ত্যাদিত্রিকাণি বিহিতানি তানি ক্রমাৎ 

গ্রথমমধ্যমোত্বমসংজানি ন্থ্যঃ | 

পরিহাসে যুগ্মাদি মন্তাদুত্তমন্তদ্ঠকতান্মধ্যমোইস্মদ্য কবচ্৯।। + , 

পরিহানে গম্যমানে যুম্মদি*বাচ্যে মন্ততে্ধোর্মধ্যমে প্রাপ্ডে উত্তম স্তাৎ 

তদযুক্তান্ধোরন্মদিবাচো, উত্তমে গ্রাণ্ডে মধ্যম? স্তাংৎ। উভয়ন্র একবচ্চ। এহি 

মন্ে নং ভোক্ষাস ইতি নহি তোক্ষাসে ভূক্তঃ সোহতিথিভি: । (১) এহি 
চিনি 

১। এইহি ত্বমোদনং ভোক্ষ্যে ইতি মন্যসে ইতি বক্তব্য পরিহা সর্বিধয়ত্বাৎ মনো তোক্ষ 

স ইতি বৈপরীত্যম্। 
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ঘন্তে রথেন যাস্তপীতি নহি যাম্তসি যাতন্তেন তে পিতা । পরিহাস ইতি কিং 

এহি মন্তসে হুগ্ধং গান্তামীতি। 

ল্যাদেঃ সমবায়ে পরঃক্রিয়াকালৈক্যে। + 
ল্যাদীনাং ত্রয়াণাং হয়োর্বা একব্রোপন্থিতো। পরঃ স্তাৎ ক্রিয়াকালয়ে|়ে 

ফত্বে। তেন লিযুমদস্মদাং লান্মনো যুর্মদপ্মদোশ্চ সমবায়ে উত্তমঃ। লিযুদ্বদো 
লমবায়ে মধ্যম: | সচ ত্ব্ধাহঞচ পচামূঃ। সচাহঞ্চ পচাব£। স্বঞ্চাহঞ্চ পচাবঃ, 
নচ ত্ব্চ গচথঃ। সচ যুবাঞ্চ গচগ | এবং পচ ত্বঞ্চাহঞ্চ তেন দৃশ্ামহে ইত্যাদি। 
এবম্ অহঞ্চ ত্বঞ্চ সচেত্যাদ|বপি। ক্রিয়েতি কিম্৭ ম গচ্ছতি ত্বং তিষ্ঠসি অহ 
গচামি। কালেতি কিম্। নবোইগচ্ছৎ ত্বং গচ্ছনি'সহং গমিষ্যামি। 

কচিষ্লিবচনয়োঃ। + 

লের্রচনয়োঃ সমবায়ে গরং হ্যাৎ ক্রিয়াকালয়োরেকত্বে। স্ত্রিয়ো ধনং সুতো 
জাতৌ। স্ত্িয়ঃ সত ধনং' জাতম্্। কচিদিতিকরণাৎ স্ত্রিয়ে। ধনং সুতো 

জাতানি। একশেষাৎ স্ত্িয়ে। জাতাঃ ধনং জাতং সুতো জাতাবিত্য্থঃ। কচি, 

স্্যাদপি। 

ক্িপাদঃ। 

ত্যাদ্যন্তাধ্যায়ো নবমঃ। 



ল্যপাদঃ। ৪৫ 

কদ্ধোঃ কভাবে। ১০। ১। ১ হি 
বক্ষ্যমাণন্তাঃ কৃংসং 00845 স্যাং। সচ 

কে ভাবে চ ন্যাং। 

সরূপো বাধ্যঃ। ১০। ১। ২ 
সমানরূপল্তযঃ কৃতা বাধ্যতে নৃত্বনরূপঃ | 
তব্যানীয়-যা টভাবে। ১০। ১1৩ 

ধোঃ পরা এতে স্থ্র্ভারে। চেতব্যং চয়নীয়ং চে 
পুণ্য । ভবিতব্যং ভবনীয়ৎ ভব্যং ত্বয়]। 

নোহোন্তরছুর্গেঃ প্রাগুগোহখ্যা-ভ।, ভুপুঞকমগমপ্যায় 

বেপানিজাদীদিতে] ঞ্রি-হসাদীজুউস্ত বা।,। ১। ৪ 
অন্তরো ছুরবর্গেশ্চ পরস্য ণবিধিহেতে৷ সতি ন্গ্যাচঃ 

পরস্য ণঃ স্যাং নতু খ্যাদেরিজাদিবর্ভেদিতশ্চ। '্যন্তান্বনাদী- 
জুস্ত বা। অন্তর্যাণীয়যূ। প্রযাণীয়যৃ। প্রযাপনীয়ং গ্রযাপ- 
নীয়মূ। প্রকোপণীরং প্রকোপনীয়যু। খ্যাদেস্ত। প্রখ্যানীয়ং 
প্রখ্যাপনীয়যৃ। গ্রভানীয়মূ | প্রভাপনীয়ম | প্রতবনীয়ম্। 
প্রভাবনীয়ম.। প্রপবনীয়মূ। প্রপাবনীয়মূ। প্রক্মনীয়ম্। 
প্রকামনীয়ম,। প্রগমনীয়ম,। প্রপ্যায়নীয়মং। প্রবেপনীয়ম,। 
প্রকম্পনীয়ম। ইজাদেস্ত। প্রেজ্থধীয়ম, | 

খনাট্রেরে যে। ১০। 31 ৫, 

খন আদন্তস্য চ টে রে স্যাঁং যে পরে। খেয়ম, | দেয়ম। 

ঘ্যণোরাবশ্যকে | ১০৭ ১। ৬ 

উববীত্তাদবশ্যস্তাবে ঘ্যণ্ স্যাৎ ঢভাবে বিপ্রেণ শুচিনা 

ভাব্যম, | 



৪০৬ ৃহমমু্াবোধব্যাকরণমূ। 
'হহায়াসোঃ| ১০। ১ ৭ 

স্ৃস্াষৌতেরাস্থনোতেষ্গ ঘ্যণ্ স্যাৎ ঢভাবে। 
বাহাম | ঘাত্যম। জন্যম | বধ্যম.। কার্যাম, | যাব্যম.। 

আসাব্যম, | 

চজোঃ কগো ঘিতাসেমক্ত-যজ্ঞাঙ্গযজ-গত্যর্থবঞ্চাম.1১০।১/৮ 
ঘিতিপরে চজোঃ কগো স্তো নতু সেমক্তাদেঃ | পাক্যম। 

রোগ্যম. । গতৌ তু বঞ্ক্যম। অন্যত্র কন্ক্যং কাষ্ঠটম। 
সক্কাদেশ্চেতি বক্তব্যম্। 4 

্ন্বঃ। তক্রম্। বক্রম। পচাদ্যনি ব্তিষঙ্গঃ। অনুযঙ্গঃ। অবসর্গ:। 

উপসর্গঃ। ঢাৎ ষণি শ্বপাফঃ। মাংসপাকঃ। কুগ্নঃ। তূগ্নঃ। ভগ্ন ইত্যাদিরা- 
কৃতিগণঃ 

নাবশ্যকে ত্যজ-যজ-গ্রবচাঞ্চ ঘ্যণি। ১০। ১। ৯ (১) 

আবশ্যকে অর্থে এযাঞ্চ চজোঃ কগৌ ন স্তো ঘ্যণি। 
অবশ্যৎ পাচ্যম। ত্যাজ্যম.। যাজ্যম.। প্রবাচ্যম। 

ভুজ-বচ-নিপ্রযুজোহনাশব্দ শক্যে। ১০। ১। ১০ 

ভুজো ভক্ষ্যে অর্থে বচোহশবে অর্থে নিপ্রপূর্বস্য যুজঃ 
শক্যে অর্থে চজোঃ কগো নস্তে| ঘ্যণি। ভোজ্যম.। বাচাম,। 
নিযোজ্যঃ। প্রযোজ্যঃ । এষু কিম। ভোগ্যা ভূঃ। বাকাথ 
পদসমুদয়ঃ | শিযোক্, মর্থতি নিযোগ্যঃ প্রভুঃ। 

পাযপাষাপ্রাধ্যানায্য-চওপাধ্য- সঞ্চায্য-রাজসুয়-সাম্নীয্য- ' 
নিকাধ্য- বটানিনিলারারূহত 1মৃহ্যামাবাস্তামাবন্তা- 

যাজ্যাঃ। ৯০। ১। ১১ 

্ 
১। নাবশ্যকে ইতি। অত্র চকারাৎ ত্যজাদীনামাবশ্যকা ধতিকেপি চক্সো: কগো নেতি 
ম্। 

$ 
পপি ও পপ ২ পার পিসী পীস্পি ০০ কি শপ আর সস সপ সাত 



লাপাদ2। | ৪০৭ 

এতে ঘ্যণস্তা দিপা পাষাৎ মানযূ। দধাত্যগ্রিমিতি* 

ধাষ্য। সামিধেনী। ধাষ্যা খত্বিজঃ। প্রণায্যোহসম্মতঃ প্রিয়ো 

বা। আনায্যো দক্ষিণাগ্রিঃ। কুঃ গীয়তে অন্র সোম ইতি 
কুণগ্ডপাধ্যঃ ক্রহুঃ | সঞ্চায্যঃ ক্রতুঃ। রাঁজ্ঞা মুয়তে রাজসুয়ঃ ত্রতুঃ। 

সাম্না্যং হবিঃ। নিকায্ে| নিবাসঃ। পরিচাযো| অগ্নিঃ। 

উপচাষ্যোহগ্সিঃ। চিত্যোহগ্নিঃ। অগ্নেশ্চয়নমিত্যগ্রিচিত্যা। 

সমৃহ্যোহগ্ি সন্যাহ ইতযর্থ;। অম| সহ বমতোহস্তাৎ ভন্া্া 
বিত্যমাবাস্য। অমাবস্যা । যজন্ত্যনয়েতি যাজ্যা | নিপাতোহার্থ 

বিশেষে । 

পুশক-পহ-তক-চত-যত-শসোহচম-বপ-রপ-লপত্রপ-দতো 
যে ভজ-জপ-যজানমস্ত বাঁ। ১০। ১| ১২ 

পবর্গান্তাচ্ছকাদেশ্চ চমাদিবর্জাৎ ষঃ দ্যাং উভাধে ভজাদেস্ত 

বা। রম্যম। শক্যমৃ। সহাযূ। তক্যমৃ। চ্ত্যযৃ। যত্যযূ। 

শস্য । চমাদেস্ত। আঁচাম্যয। বাপ্যমৃ। রাপ্যমূ। লাপ্যয্। 

ত্রাপ্যমৃ। দাভ্যযু। অনকারনির্দেশাং। ভাগ্যৎ ভজ্যযূ। 

জাপ্যৎ জপ্যযৃূ। যাজ্যৎ যজাযু। আনাম্যয্ আনম্যযূ। 

য্যালভে। মুণ্। ১০। ১। 2৩ 

আও পূর্বস্য লভো মুণ্ স্যাং ষকারে পরে। আলম্তযা গোঁঃ। 

উপাত স্ততৌ। ১০। ১। ১৪ 

উপলতো৷ মুণ্ স্যাং যকাঠে পরে প্রশংসায়ার'। উপপল্তাঃ 
সাধুঃ। স্ততী কিমৃ। উপলভ্যমন্মাং কিঞিহ। 

2াদ*মদ- -যম-চরাঁচরোহগে ধরট। ১৭। ১1 ১৫ 

অগিভ্য এভ্যো ষঃ স্যাং ঢভাবে । গদান্। মদার্ঘ। যমাযু। 



৪০৮ হৃহদ্যুঞ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

চর্য্যযূ। আচর্য্যযূ। অগেঃ কিম. | প্রগাদাম 1 অভিচার্ধাম। 

পণ্যাবদয বর্ষযাচার্যা-বহা-জযয-কষয্যব্রধ্যার্য্যোপমর্য্যাজরধর্মমূ। 
১০। ১। ১৬. 

এতে 'যাস্ত। নিপাত্যন্তে । পণ্যৎ বিক্রেয়ম! অবদ্যমনিধম। 
বর্ধয। কন্যা । বর্ধ্যৎ শ্রেষ্ঠম | আচার্য গুরুঃ। উহ্াতেহনে- 
নেতি বহাৎ শকটম.। জেতৃৎ শক্যং জয্যম | এবং ক্ষ্যমূ ! 
ক্রষ্যং হট্রে প্রদারিতম.। অর্ধ্যঃ স্বামী বৈশ্যো বা। উপস্ত্রিয়ত 
ইত্যুপসর্যণ। খতুমতী | ন জীর্য7তীত্যজর্ধ্যৎ স্রতম.। 

দু-ভূ-ভুষ-ত্তিন-শাহাছুঙ-বঞ্োহকপ-চত-খচ-পাণিস্থজ - 
সম-বস্থজঃ ক্যপৃ। ১০ ১। ১৭ 

দ্রাদে খকারোডো বুঞশ্চ কপাদিবর্াং কাপ্ স্যাং ঢভাবে। 
্বস্য তম পিতি। ১০। ১। ১৮ 

্বান্তস্য তন্ স্যাং পিতি। আদৃত্যঃ। ভূত্যঃ। জুষ্যঃ। 

স্তত্যঃ। ইত্যঃ। শিষাঃ। বৃধ্যঃ | বৃত্যুঃ | কৃপাদেস্ত। কল্গ্যম্। 
চত্যম 1 অচ্চ্যম। পাণিসর্গ্য|। | সমবমর্গ্য|। রজ্জুঃ। 

কূ-র্য-মুজ-গুহ-দুহ-শন্স-সংভূ-গ্রত্যপিগ্রহে। বা। ১০১।১৯ 

এভ্য; ক্যপ, স্যাদ্। ঢভাবে। কৃত্যৎ কার্যযম। বৃষ্যং 

বর্ষযয | মৃজ্যৎ মার্গ/ম। গুহাৎ গোহাম,। দুহাৎ দোহাম। 

শস্য শহস্যম.। সংভৃত্যঃ সহভার্যাঃ। প্রতিগৃহাৎ গ্রতি- 
গ্রাহাম,। অপিগৃহাৎ অপিগ্রাহা, | 

গৃহ্-বিনীয়-বিপুয়-জিত্য।দূর্য্য-রুচ্যাব্যথ্য-ভিদ্যোদ্ধয-পুষ্য- 
সিদ্ধ-তিষ্যাজ্য-যুগ্য-ক৪পচ-কুপ্য.ভাযগা। ১০। ১1 ২০. 

এতে 'ক)বত) নিপাত্যতে / এগহাং পদ / কঞ্টগভাঃ 



ল্যপাদঃ | ৪ ০৪৯ 

রুষ্ঝবগগ্ঃ। গৃহ্যোহস্বৈরী। গ্রামগৃহা গ্রামবাহ্া। বিনীয়ঃ কক্ষ? 
বিপুযো মুগ্চঃ। জিত্যা ভলিঃ। সরতীতি সুষ্যঃ | এবং রুচ্যঃ | 
অব্যথ্যঃ। কুলং ভিনতীতি ভিদ্যে। নদঃ। বারি উজ্বতীতি 
উদ্ধ্যো নদঃ1 কার্ম্যৎ পুষ্ণাতীতি পুধ্যে। নক্ষত্রমূ। কার্ধ্যৎ 

সাধয়তীতি দিদ্যঃ। ম এব তিষ্যোেপি। আজ্যৎ ঘ্বতম্। যুগ্যৎ 
বাহনম্। কৃষণ্ে স্বয়ৎ পচ্যতে কৃ্পচ্যো ত্রীহিঃ । কুপ্যৎ সুবর্ণ- 
রজ তাভ্যামন্যাৎ। া্্য বধু ক্ষত্রিয়া চ। 

লের্বদঃ ক্যপৃযে।। ১০। ১। ২১ 
লেঃ পরাদদঃ ক্যপৃযৌ ভ্তো। চভাবে। ত্রহ্মণা। উদ্যত 

্রক্ষোদ্য। তরহমবদ্যা কথা । মৃষোদ্যৎ নিত্য, 
ভূহনঃ কাপ,ভাবে নতশ্চ। ১০।১। ২২ 

». লেঃ পরাভ্যামাভ্যাৎ ক্যপ্ ম্যাৎ ভাবে, হশোনস্য তশ্চ। 

বরশ্মাভূয়ৎ বরন্মত্বম। ব্রহ্ম হত্যা । রঃ 

ধোঃ কেলিমে। দে । ১০। ১1 ২৩ 

ধে|ঃ পরঃ কেলিমঃ স্যাং ঢঘে। স্বযষেৰ পচ্যন্তে গচেলিমা 

স্তগুলাঃ। এবং ভিদেলিম! মাযাঃ। 

তে ল্যাঃ শক্যার্প্রেষ্যানুজ্ঞা-প্রাপ্তকালে-বা। ১০। ১1২৪ 

তব্যাদয়ে। ল্যসহজ্ঞাঃ সথ্যঃ । তেচ শক্যাদর্থে বা বা সুযুঃ। 

বোচুই শক্যো বোট বহনীয়ঃ,বাহাঃ | স্তোতুমর্য স্তোতব্যঃ 

্তবনীয়ঃ স্তত্যঃ। প্রেধিতস্তৎ, তবয়। গন্তব্যৎ গমনীয়ৎ গম্যম্। 

অনুজ্ঞাতনতং দয়া অথেতকামূ অধ্যয়ণীয়ঘ্ অধ্যেযম। গ্রাপ্তস্তে 

কালঃ দয়া ধ্যাতব্যং ধ্যানীয়ং ধোয়মু। ১ 
কদ্ধোঃ কভাব ইতি। গ্াতানেনেতি আানীয়ং জলম্। বদতীতি বাস্তব: 

৫২ $ 
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ত্র ব্রিরিতি বক্তব্যমূ। গ্রবক্তিপ্রত্রবীতি ব! প্রবচনীয়ো গুরুর্ধ্স্ত | উপতিষ্ঠত 
ইতরাপন্থানীয়ো বিপ্রোহবর্ত | সমাবর্ততে ইতি সমাবর্ভনীয়ো! গুরুরুপনীতস্ত। 

পততীতি পতনীয়ঃ পাপী। গায়ভীতি গেয়ো মানবকঃ সারাম। ভবতীতি 
ভব্যো! মানবকঃ। এবং ভরবেতব্যঃ। আবশ্তকে আপততীতি আপাত্যঃ ! 
জায়তে ইতি জন্তঃ। আপ্রবতে আগ্লাব্যঃ। দীয়তে অন্মৈ ইতি দানীয়ে বিপ্রঃ। 
স্ৃহয়তাগ্যে ইতি স্পৃহনীয়া মু্ডঃ| স্পৃহনীয়। বিভৃতযঃ| বিভেত্যম্য। ইতি 

ভেতব্য রজনী। রম্যতে অস্থি [ন্ ইতি রমণীয়ং বনম্। ইতাদি। 

ল্যপাদঃ। ৃ 

তৃগ্নকৌ ঘে। ১০। ২। ১ 
ধোস্তুন্ণকৌ সভ্তো ঘে। করোতীতি কর্তা । কারকঃ। 

দরিদ্রায়কঃ | * 
তৃন্ শীলাচাব-সাধুষু মতি | 4- 
শালাদ্যথেফুগম্যমানেধু বর্ডনানকানে তৃন্ সাৎ। শীলে পরাগবাদং বক্তা 

খলঃ। আচারে। উঢ়াধ বধূং মুগ্চরিতারঃ শ্রাখিষ্ঠায়নাঃ। মাধৌ। বেদার্থং 
নির্ণেতা মন্ুঃ। (১) 

ন নিন্দাদেঃ পীলাদৌ। +- 
শীলাদৌ গমাথানে নিন্দা!দ্যন্তন্ ন দ্যাৎ। নিন্দকঃ। হিংসকঃ | 
ণিন্দ। হিন্ন। খাদ। ক্রিশ। বি আপুক্বক ভাধ। অন্থর়। বিন্শ। পরি" 

বাদি। পরিক্ষিপ। গপিরট। গিপৃর্বকত্রুণ | গিপুর্ববেদি | নিন্নাধিত। 

তুমর্থে কো ভব্যে'টাত্ত,যণ,। + 

চতুনর্থে কঃ স্য।ড়বিবাতি কালে। ঢান্ত, বঞেব। ভোক্ত, ব্র্গতি ভোর 
ব্রুতি। ঢান্তু। গাং দাতুং ব্র্তি গোদারে। রজত 

গলেচোপক-পাদহারকৌ ঢে। ১০1২।২ 
এতে নিপাত্যে ঢে। 

দা ২ এপস সপ 

১। ॥ অঙ্গার ভিধেষ কুন ধঠাদপনাৎ কাবকএকরনীয়তরে পীলারঘলিতাত 

শীল দ্যর্থেতি ব্যাখোয়মূ। 
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মা্াৎ ক্রমে! নেম্ তৃনঃ। ১০। ২। ৩ , 

রক্ন্তা। উপক্রস্তা। অন্যা্র ্রমিতা। 
্ষতৃ-শান্তারৌ । +- 

এতো নিগাত্যো। ক্ষ ক্ষত্ত। সারঘিঃ | শান্ শাস্ত। বধ | 

গ্রহ-নাদ্দ-পচাদে শিননান্ ঘে। ১০। ১। ৪ 
গ্রহাদে ধিন্ নন্দ্যাদেরনঃ পচানোন্ স্তাদৃঘে। 

গ্রহ। স্থা ।জ্যা। প্রপা। মত্রি! রক্ষ। আ। বপ। বন। শো। রক্াদরঃ 

পঞ্চ নিপুর্বাঃ। তম। ভদ। ভাম। মহ।দাস। দণ। অ। ভনাদয়ঃ সপ্ত 

উৎপূর্বাঃ| যাচ। ব্যাঙ । ,সংব্যান্ধ'। বম। বদ। ব্র। থাচাদয়ঃ ঘট নঞ 
পুর্ব; | পরিগ্রহ। উগরুধ | অপরাধ । রুন। দন । শম। তম । শ্রম । ভ্রন। 

্ষম। গিপুর্ব মদূ। দ্বি। দ্রহ। দুহ। আক্রাড়। পরিবট। ছুব[মংহব। 

আ[মুধ। আবম। আমম। পরিদেবি। গরিক্ষিগ।*পরিঙ্থ | অপচব । অনুকধ। 

গরিদহ। অভিহন্। আহন্ | পরিমুহ | অতিচব। পরিবাদি। বিকশ। বিনণ। 

গ্রদ্র ৷ রা গ্রবর্দ। বিমথ। গ্রন্থ। বিশ্রন্ত। গুলপ। শ্রাবম। গ্রহাদি- 
রাকৃতিগণঃ 

রা চ্হীনা ইতি বক্তবামূ। » 

ননি। বাসি। মদি। শেভি। বছ্ি। মাবি। বিনশি। ভূষি। অর্দি। 

রোচি। দূষি। হৃদি । তাঁবি। দমি। নন্যাদয়োদমান্তা এযান্তরগাঃ। তপ। 

দূম। মহ। গ্তন্দ। চন্দ । চক্ষ। রুচ। অগ। যু। নু। বু। সুএ্।ক্রদ। রস। 

জল্প। জু। হৃঘ। কৃষ। কম। জল। নয। পত। পদ। ভূ বি। সু।শুচ। 

রঞ্জ। নন্দযাদিরাকতিগণঃ। * 

পট । পাটি। গম। ছাজ। বচ। ক্রিখ। ্রিষ। রিফ। ক্ষম। নদ। সুদ। 

ভ্রম। প্লু। দূ। পু। ভূ। দিব। 5৬ গাহ। চেল! দহ। পূ।মু।স্ 

ভূ নানি রিহ। লিহ। বদ।১চল। গত। বেল। বৃষ । কুপঞ। 

হপ। লিখ । দর । রম | স্তেন। [শ। ব্রথ। ছ। নী। ভু।আ। যতন্ত। 

জলাদি। পচাদি;। নদাদিদশকন্ত নদ! [দিপাঠ।দীপৃ। আকুতিগণঃ। 

অন্বিধিঃ সর্বধাতৃভ্যঃ পঠ্যন্তে চ পচীদয়ঃ। 

যণ্ বাঁধনা্ঘমে বান্মাৎ সিধান্তি স্বপচাদয়ঃ। 
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. গ্রাহী। স্থায়ী। প্রপায়িণো। নন্দনঃ | বিচন্ষণঃ। জনার্দনঃ। 

মধুমুর্দনং | লবনঃ। পচঃ। দেবঃ। লেল্যঃ | লোনুবঃ। রোরূযঃ। 

নঞ্চোহচিত্তঘাঞন্তাধিন্। + 

নও পূর্াদচেতনঘাদ ন্তাপ্রিন স্তৎ ঘে। অহারী। অশারী। 

লের্ধে! ব্রুভাভীক্ষয়োঃ। ূ্ 

লেঃ পরাদ্ধো। ব্র্তে পৌনঃ পুনো চার্থে পিন্ স্তাদঘে। বতং শান্ত্রতে 

নিয়মঃ সচ কা'মচারন্তাবরোদঃ। স্পগ্িলশামী। স্থবিল এব খেতে শান্তর । 

অস্রান্ধভেী।। অতি ভোজনে অশ্রংখনেৰ ভৃঙ্ন্তে শাগদিতি ব্রতম্। পুনঃ 

পুনঃ কষায়ং পিনান্ত কষায়গায়িণো গন্ধারাঃ। দীরগারিণ উদ্টনরাঃ রী শির 

গায়িণো বাহলাকাঃ। 

শীলাদাবজাতে। ৯ 

জাতিবঙ্াল্লে: পরন্মাদো ন্ স্তাৎ খে শীলাচাগনা ধুধর্থেবু। উষ্ণ ভোক্ত,ং 

শীলমন্ত উষ্ণভোদী। ভ্রিতাবিধী। তঙ্বাদী। সাধুদায়ী। ভৃনোহগবাদঃ। 

অজাতেরাত ঝিন্। ব্রাদ্ষণমামগ্রমিতা | 

ঘোপনানাৎ। * 

উপম'নাৎ ঘাৎ 'পরশ্বদ্ধে। ধিন্ স্ত।ৎ ঘে। অশলাদ্যর্থোইএমাবন্তঃ। উষ্ 

। ইব ক্রোশতি উদ্রক্রোশী। ধাজ্জরাবী। ঘেপমানাদিতি কিম্। অপৃপানিব 

তক্ষয়তি মাষান্। 

মন্তাত্বাত্ব। গনি | +- 

লেঃ পরল্মাননন্তুতে দিন্ স্তাহ থে। আয্মনিবিবয়ে তু বা। দর্শনীয়মাণী 

দেবদত্ত্ত যততদৃত্তঃ। রর পণ্ডিতং মন্ততে পঙ্ডিতমানী পিতনমন্তঃ। 

অধমর্থাবশ্তকঘোঃ 

ধো ণিনু স্তাৎ, থে ৮ আবগ্তকে চর্থে। শতং দারী অধমণঃ | অধমেতি 

কিম হত দনকঃ সাধুঃ | কারা কটন চৈত্রঃ। স্গায়ী। প্রবামী। অব্ঠং 

কারীত্যান্র্থঃ। 

তৃভেহতিভূবঃ | ৮ ূ 

আভিপূর্াৎ ১ুবে। গিন্ ্ তাৎ ছে অভীতে। অভিভাবী। অভিভূভবানিত্ার্থঃ। 
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ধাছ্চজে| হন গে ঢাৎ। + ৪ 

ধাৎপরস্মাগ্তজতে খিন্ স্তাৎ ঘে অতীতে । হনস্ত ঢানলিন্দায়াম্। অগ্রিষ্টোমে 

নেষ্টবান্ অগ্নিষ্টোমধাজী। পিতৃব্যঘাতী। গর্থ ইতি কিম্। চেরং হতবান্। 
ধি-ক্ষি-দ্রিন্বমাব্যথাভ্যম-পরিভূ-গ্রজুন্থ-বিশ্রমিভযঃ মতীন্। ৮ 

জ্যাদেরিন্ স্তাৎ থে বর্তনানে। জরী। বিজরী। ক্ষদী। দরদী । অত্যরী 
বমী। অব্যথী। অভ্যমী। পরিভবী। গ্রজবী। প্রদবা। বিশ্রমী। 

বেঃ শী-গিভ্যাং দেশে খ্য়ন্ত্ভূতগহয়োঃ | ৯ 

বেং পরাভ্যামাভ্য।মিন্ শ্তাৎ থে বর্তমানে দেশে গম্যে। বেঃ পবাৎ 

ক্রীথাতেন্ত ভূতে কালে গরহায়াং গম্ামার্ণায়ম্। বিশঘী | বিষয়ী। দেশ ইতি 
কিম্।.বিশগরিতা। বিষায়কঃ। ক্ষীরং বিক্রীতবান্ ক্ষীববিক্রমী ব্রাহ্মণঃ | 

পরমে স্থঃ কিন্তু । +- ণ 

গরমে পূর্বা (ভিউতে রন স্তাৎ বর্তমানে প উুর্কৎ। গরমে ভি্রতীতি 
পরমেষ্ঠী। বহিষ্ঠাদিত্বাৎ বঃ। 

ভব্যে গমপরিহুবো ণিংস্চ। ৮ 

গমেঃ পরিভূবশ্ত ইন্ ণিংস্চ স্তাৎ ঘে উবিধাতি *কাধে। গমী গামী। 
পরিভবী পরিভাবী। ও 

যু্-ত্যজ-ত্জ-রঞ্জ-বিবিচ-সংস্থপ্-নম্পৃচে দ্রিনিঃ শীলাদৌ। % 
এভ্যো! দ্রিনিঃ স্তাচ্ছীলাদৌ । যোগী। ত্যাগী। ভাগী। রাগী। বিবেকী। 

মংসর্গী। সম্পকাঁ। 
রোধ-ুষার্থাৎ মত্যনঃ। + 

রোধার্থাৎ ভূষার্থাচ্চ অনঃ স্তাৎ বর্তমানে শীলাদৌ। 'রোষণঃ। কোপনঃ। 
ভূষণঃ। মণ্ডনঃ। 

অঢ়াচ্চল-শবীর্থাৎ। + * 
চলনার্থাৎ শব্দার্থাচ্চাঢ়াদনঃ স্তাৎ ব্ীমানে শীলাদৌ | চলনঃ। কম্গান;। 

শবানঃ| রবণঃ| অঢাদিতি কিমূ। পঠিতা বিগ্যামূ। 

ডিদাগ্যত্বহমাদদীক্ষ-দীপ-ঘাৎ | 

অঢাৎ ডিত আগ্ঘন্তহসাদ্ধোরনঃ স্তাং ঘে বর্তমানে শীলাদৌ। এনতু দীগ্গ 
ঘীপা্যাং যাস্তাচ্চ। বর্তনঃ। বর্ধনঃ। জুগ্ুগনঃ। মীমাংসনঃ। ডিত ইতি 



৪১৪ বৃহন্ুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

কিম্। বদিতা। ঢাবিবক্ষণাৎ। আদ্যন্ত হনাদিতি কিম্। এজিতা। এধিতা। 

শয়িতা। অঢাদিতি কিমূ। বসিতা বন্ত্রম্। দীক্ষাদেত্ত। দীক্ষিত । দীপিতা। 

ক্লোয়িতা ৷ ক্মায়িতা। 

ঢাদঘইনহঃ। € (১) 

ঢাৎ পরম্মাদর্হতেরণ্ স্তাৎ ঘে। ষণোহপবাদঃ। স্ত্ীলিঙ্গে বিশেষঃ। পুজার 
্রাঙ্গণী। ূ 

শ্ব-জার-পতিভ্যঃ পচ-ভৃ-ম্মৃত্যঃ। ৯ 

ঢেভাঃ শ্বাদিভ্াঃ ক্রমাৎ পচাদিভ্যোইন্ স্তাৎৎঘে। শ্বানং পচতি শ্বপচঃ। 
জারং বিভঙ্ি নারভরা। জাতিং স্মরতি জাতিস্মরঃ। 

পাশাদের্ধারে এেলুকি চ। ৯ 

ঢা পাশাদেঃ পরন্মাদ্ধারর়তে রন্ স্তাৎ ঘে ঞ্েলুক্ চ। পাঁশং ধারয়তি 

পাশধরো! বরুণঃ। ঞ্রেরগারীদ্ ব্রেরপায়ঃ। 
পাশ। শুল। উদক। শক্তি। চক্র । বজ। পাশাদদিঃ। 

শক্তাদে গ্রহো বাতু। +- 

শক্ত্যাদেঃ পরস্মাৎ রাহে! অন্ ব। স্যাৎ ঘে। শক্তিগ্রহঃ শক্তিগ্রাহঃ। 

শক্তি। লাঙগল। মগুশ। যষ্টি। তোমর। ঘট। ঘটা (২) । ধনুন্। শক্ত্যাদি;। 

হত্রা্ধারণে। ৮ 

সত্রাৎ পরতে। ধারণার্থে বর্তমানাৎ গ্রহে! অন্ স্যাৎ ঘে। াত্রং গৃহ্াতি 

ধারয়তি স্ুত্রগ্রহঃ | যস্ত সুত্রমূপাদত্তে ন তু ধারয়তি স ুত্রগ্রাহঃ। ষণেব। 

হৃঙোহমুদ্যমন-বয়নো স্তাচ্ছীল্যে ত্বাউঃ। 

অন্ুৎক্ষেপণে বর্তমানাৎ হরতে রন্ ম্যাৎ.ঘে বদি গম্যমানে উৎক্ষেপ- 
গেপি। আউ পূর্বান্ত, তাচ্ছীল্যে। অংশং হরতি গৃহাতি অংশহরঃ| র্িকৃথ 

হরঃ। অনুদামূন ইতি কিম্। ভারহার; বয়সিতু। অশ্ষিহরঃ শ্বা। কবচহরঃ 

ষতরিয়কুসারঃ। অস্থ্যাটযুৎক্ষেপণযোগো বয়সি বর্তত ইত্যর্থঃ ৷ আত্ত পুষ্পা 
হারঃ। পুাহরণে য্স্য গরয়োজন নিরপেক্ষ রবৃ্তরিতযথ | 

১। ঢাদিতি। অত্র ঘে ইতি গ্রহণাত শীলাদাবিতি বর্তমান ইতি চ নিব 

২। ঘটা'৩। ঘটগ্রহণেটনব ঘটাপ্রা্তৌ ঘটা গ্রহণং প্রাতিপদিক গ্রহণে দাত 

গ্রহণমিতি পরিভ।ষায়। অনিত্যত্ব জ্ঞাপনার্থম্। 



তণাদিপাদঃ |. ৪১৫ 

শমো ধোর্নামি । 40১) 

শংপূর্বাদ্ধোরন্ স্যাৎ ঘে সংজ্ঞায়ম্। শঙ্কর শিবঃ। শংবরে! অন্ুরঃ | 

শন্তনঃ | শংবদঃ। শঙ্করা পরিব্রাদিক।। তগ্ছীগা! চ। 

স্তষ্ব কণাভ্যাং রমি-জপিভ্যাং গজ-হচকয়োঃ। ৯ 

তশ্বকর্ণাভ্যাং পরাভ্যাং ক্রমাৎ রমিজপিভ্যাং অন্ স্যাৎ ঘে ক্রমাৎ গজ- 

হচকোর্বাচায়োঃ। স্তষ্বেরমতে স্তদ্বেরমে। হস্তী। কর্ণে জপতি কর্ণেজপঃ 

হৃচকঃ। প্ত্যা অলুক্। 

ডাত্ণীউঃ | * ৪ 

ডাৎ পরস্মাৎ শীডো অন্ স্াৎ ঘে।' থে শেতে খশয়হ। গর্তখরঃ। বিলে" 
শয়ঃ। প্ত্যা অলুকৃ। 

1 পার্শাদে ধাতু স্রানাদেঃ। % 

ক [দেঃ পবসথাং [২ শীঙে। অন্ স্যাৎ ঘে। থান , উত্তা নাদেঃ। তি: 

স্তানাদী আকৃনিগণৌ ॥ গার্খাভ্যাং শেতে পার্বণ ।: উদরশরঃ। পৃঠশয়ঃ। 

দিগ্ষেন সহ শেতে দিগ্চদহশয় ইতি তু বাহুল্যাৎ। উত্তানঃ শেঠে উত্তানশয়ঃ। 
অবমুদ্ধ। শেতে অনমূদ্ধশয়ঃ | 

চিন্লিদ-চক্র-চরাচর-চলাচল-পতাপত-বদাবদ-ঘনাঘন-পাঁপ- 

টাব|। ১০। ২। ৫ 

এতে অনন্ত নিপাত্যন্তে বা। পক্ষে । কেদঃ | রুমঃ । চরঃ। 

চলঃ। পতঃ। বদঃ। হনঃ। পাট? । 
রাত্রে মন্ বা কৃতি । ১০। ২। ৬ 

রাত্রেন্ স্যাছ। কৃতি। রাত্রিঞ্চরঃ রাত্রিচরঃ। 

সত্যাগদাস্তনাংকারে গিে ত্বগিলগি । 4 

মত্যাদীনাংকারে গরে িলভিন্নশবদা তু গিলে পরে মন্ বাদ্যাৎ। মত্যা- 
পপি াটিি্টীন্ভী শাটার 

7777 িাাীশীীাী শী 

১। শঙ্ইতি। অত্র আধক।র/দ্বাতুপ্রাপ্তাৰপি ধাতুগ্রহণং হেতৃত।চ্ছীল্যান্থুলোম্যে- 

ঘর্থেষু বিহিতন্ত স্থকুষ্ট ইতি ট প্রত্যয়স্য সংজ্ঞায়।ং বাধন মম" সংজায়াং শং ূর্বকা দ্ধাত 

সাকল্যাদেব অন্ বিধানবলাং। 
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হার; | অগদক্করঃ | অন্তস্কারঃ। তিমিগ্লিল: | পক্ষে সত্যাকার ইত্যাদি । 
অগিলস্যেতি কিম্। গিলগিলঃ। 

ক্-গৃ-জ্ঞান্প্রীজুউঃ কোছুহো ঘঙচ। ১০। ২। ৭ (১) 
ক্রাদেরিজুঙশ্চ কঃ স্যাং। তন্মিৎশ্চ দুহো ঘঙ স্যাং ঘে। 

কিরঃ। গিরঃ| জ্ঞঃ | প্রিয় | ক্ষিপঃ। ভূরহঃ। কামছুঘা গৌঃ। 
তুন্দ-শে!কাভ্যাং পরিমূজাপন্থদাভযামালমা-সুখাহরণয়োঃ। % 

তুন্দাৎ পরিমূজঃ শোকাদপনুদশ্চ কঃ স্তাৎ ঘে ক্রগাদালস্তে স্খাহরণে চ। 

তুণ্দং পরিমাষ্টি তুন্দগর্িমুজে! অলস: শোকাপনুদঃ সুখাংঘত্বা। অলসাদস্থত্র 

তুন্দগরিমার্জঃ। যঃ শোকমপন্ুদতি নতু সুখমুৎপাদয়তি স শোকাপনোদঃ। 

মূলবিভূজাদেঃ। ৮ 

মুপধিভূ্জাদেঃ কঃ স্যাঞ্য়ে। মৃলানি বিভু্গতি মুলবিভূঃগ। রথঃ | নথাণি 

মুগ্চন্তি নখমুচানি ধনৃংষি। মহীং ধরতি নহীঃ | কুধঃ। ভিমিং গিলতি তিমি- 

স্বিলঃ। কচিডডাদিবাচোত্বপাভিধানাৎ। কাকগুহান্তপাঃ। কাকেত্যে 

গৃহিতবা ইত্যর্ঃ। ' আক্ৃতিগণো২্রম্। 

গেহে গ্রহঃ। *&, 

গ্রহধোঃ কঃ স্যাৎ ঘে গেহে অর্থে। গৃ্থাতি ধান্তাদিকং গৃহম্। তাঁৎস্থাৎ 

গৃহ দারাঃ | 

ক্রিশেঃ ক্লেঃ কীনাচ | + 

ক্রিশেঃ কঃ স্যাৎ তশ্মিন্ ক্রেঃ স্থানে কীন| চ। কানাশো যষঃ | 

উথেমুম্ চ। + 
উথেঃ কঃ স্যাৎ কে সতি উধধোষুর্ম্ চ। উমাবিতৌ। মুখম্। 

উষ্বোর্ঘশ্চ বা। ৯ ৃ 

উষ্বেঃ,ক: স্যাং কে সতি ধর্চ বা। ভা উ্া। 

হন-জনাদৃগমাদে ভঁঃ| ১০। ২৭ ৮ 
হনে। জন আদন্তাং গমাদেশ্চ ডঃ ব্যাং ঘে। 

১। কুগ্ ইঞ্ডি। হনজনাদগৃমাদে ইতানেন আদন্তবাত জাধাতে| উ গ্রতানেন জ্ঞ ইতি 

সিদ্ধীবপি অত্র জ্ঞাগ্রহণম্ অনুপপদাড.ভপ্রতায়াভ।বং শুচয়তি 
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অত্রোচতেহভিযুক্তানামভিপানং নিয়ামকম্। 

সামান্তোকিঃ গ্রয়োগোগগন্তার্থান্তত্র চেদৃশম্। 

নেঃ। 

লেঃ গরম্মাংদব হনজনাদ্গমাদে ৬ঃ স্যাৎ নতু কেবলাং। 

টাদ্ধন আশিষি। ৯ 

ঢাৎ পরস্মাদ্ধন্তে ৬ঃ ম্যাৎ ঘে আশিষিগমাদানায়ামূ। শক্রং বধ্যাত শত্রহঃ। 

'আশিষি কিম্। শক্রবাতক:। 

শোকাদেরপা্।। % 

ঢাৎ শোকাদেঃ গরম্মাধপপূর্বা দত উঃ স্যাং ঘে। শোকাপহঃ। ভয়াপহঃ। 

সনাণীরর্থ আরম্তঃ | 

শোক। ভয়। তমদ্। ক্রেশ। জর । কড়া ছঃখ। বিষ। তিমির 

শেকাদিঃ গ্রয়োগাবসেয়ঃ | 

ব্রাদাউঃ | +- 

ঢা্রশব্বাৎ পরস্মাদাই পূর্বাদ্তে উঃ ম্যাৎ ঘে। নবু]নাহ্তি বরাহঃ। 
গ্তযাজনঃ। 4 

প্তান্তাৎ পরশ্মাজ্জনে! ডঃ ন্যাং যে। সরদিজম্। পঞ্কজম্। মন্দুরজঃ। 

উপমবজঃ। 

প্য। অজাতেঃ। ৯» 

জা/তবর্জিতাৎ গ্ন্তাৎ পরশ্ীজ্জনো ডঃ গ্যাং ঘে। বুদ্ধে্গাতে। বুদ্ধিজ£। 

সংস্কারজঃ | স্বেজঃ। থেদনঃ। দুঃখ্জঃ। অজগাতেপ্রিতি কিম হস্তিনে- 

জ[তঃ। অশ্বাজজাতঃ। 

ঢাদনোঠ। ৯ ৪ 

ঢাৎ পরস্মদন্ুপূর্বাজ্জনে| ডঃ সাত ্ | রামমন্থু নাতো রামাঁনুজঃ| গুমাংস 

মনুজাতা পুমনুজ|। স্ত্রাহজঃ। 

নঞাদেঃ | ৯৮ 

নএসদেঃ পরম্মাজ্জনো ডঃ স্যাৎ ঘে। অজ: । দ্বিজঃ | তা 

নঞ। দ্বি্। ত্রাঙ্মণ। ক্ষত্রিয় মহ। অভি। পরি। অন্ু। নঞাদিঃ 

প্রয়েগাবগম্যঃ। $ 

৫৩ 



৪১৮ বৃহনুপ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

গের্নায়ি। ৮ 

গিপুর্বাজ্জনে] ডঃ ন্যাৎ থে সংজ্ঞায়াম্। প্রজায়তে প্রজা । 

আদন্তাৎ। গোদঃ। দ্বিপঃ। প্রহ্বঃ | গোসঙথখ্যঃ গোগ্রদঃ। পথিগ্রজ্ঞঃ। 

গমাদে: | আগ্ুগঃ ।নগঃ | গিরিশঃ | বারিচরতীতি । বার্চো' হংঃ | 

গম। শীঙ। চর। ত্বর। খন। গমাদিরাকতিগণঃ। 

চরাদেঃ কেবলাদপীতি বক্তব্যম্। + 

কচিন্ন। % 

কচিড্ডে| নস্যাৎ।। তন্থবায়ঃ। ধান্তমায়ঃ।, ম্বর্গহ্বায়। শাকসংশ্রায়ঃ। 

গোসন্দায়ঃ | বড়বাসন্দায়ঃ। ইত্যাদি। 

কচিদন্তত্রাপি | ৮ 

অগাজ্জায়তে অগ্মূণ 'নগজম্। চরজম্। সুখেন গমাতে সগঃ। হুর্গঃ। 

দেশঃ। পরিথায়তে পরিখা । আথা। আধখুনামুখানমাখুখম্। শলভোখম্। 

ইত্যাদি। * 

ধেট-দৃশ-পা্রাুঃ শঃ। ১০। ২। ৯ 
এভ্যঃ শঃ স্যাং ঘে। উদ্ধয়ঃ। উৎপশ্যং। উৎপিবঃ 

উজ্জিত্রঃ। উদ্ধমঃ। 
এবং ধয়ঃ | পশ্ঠঃ | পিবঃ | জিদ্রঃ | ধমঃ। 

ঘঃ সংজ্ঞায়াং নেতি বক্তব্যমূ। + 

ব্াযাত্বঃ। 

সাহি-সাতি-চেতি-বের্দ্যেজি-ধারি-পারি-লিম্প-বিন্দোহগেঃ | 

১১। ২। ১০ ৃ্ ' 

অগিত্য এভ্যঃ শঃ স্যাৎ ঘে। সাহয়। সাতয়ঃ। চেতয়ঃ। 
বেদয়ঃ। এজয়ঃ। ধারয়ঃ। পারয়ঃ। লিম্পঃ| বিন্দ;। 

গোবিন্্ঃ। অরবিন্দঃ | | 
গোবিন্াদিদয়ং সংজ্ঞায়ামিতি বক্তব্যমূ। » 

অগেরিতি কিম্। গ্রলিপঃ। প্রবিদঃ। 



তৃণাদিপাদঃ। ৪১৯ 

গ্াত্তাঁং লিম্পেন্সিভ্যামূ। ৯ এ 

নিপূর্বাল্লিষ্প উৎপূর্বাদেজয়তেশ্চ শংস্যাৎ ঘে। নিলিষ্প। দেবাঃ | উদয়: । 

দু-নী-ভূ-ভ্বলাদ্যাক্র-সংক্রোর্ণো বা । ১০। ২।১১ 

অগিতঢ এভ্যো ণো ব। ঘ্যাদৃঘে । দাবঃ দবঃ| নায়ঃ নয়ঃ| 

ভাব; ভবঃ। ত্বালঃ জ্বলঃ। চালঃ। চলঃ। আত্মাবঃ আত্মবঃ। 

২আাবঃ সংশ্ববঃ। | 
গ্রাহশ্চ | ৯৮ ৪ 

গ্রে! ণঃ স্যাদ্ধা ঘে। ব্যবৃস্থিত বিধল্পঃ | গ্রহো জলচরঃ | গ্রহ্ছে। রব্যাদিঃ 

শ্বস-ব্যধেন্তন-দাবহৃ-লঃ। ১০। ২।১২ 

এভ্যে। ণঃ স্যাৎ ঘে। 

ভগেরিতি বেতি চ নিবৃত্তম্। 

শ্বাস; | ব্যাধঃ | অত্যায়ঃ| 

ঘতেরেবেত্যভিধানম্। 

অবতানঃ। দায়ঃ। ধায়ঃ। অবহারঃ। অবমায়ঃ । 

এবং গোসন্দায়ঃ। | 

অবস্থায়-প্রতিশ্রায়াধিতি বক্তব্ম্। ৮ 

নৃংখন-রপীঃ ষকঃ। ১০। ২। ১৩ 

এভ্যঃ ষকঃ স্যাং থে। 

শিল্পিনীতিবক্তব্যম্। % 

নর্তকী । খনকী | রক | 

গোণনট্থকৌ। ১০। ২১১৪ 

গায়তে রেতৌ ঘে ততঃ । 
শিল্পিনীতি বক্তব্যম্। 4. 

গায়নী। গাথকঃ। 

হায়নঃ। ১০। ২। ১৫ 



8২৩ বহম্ুপ্ধবোধব্যাকরণমৃ। 

_ অয়ৎ নিপাতাতে। ভাবছ জহীতীতি হায়নো বর্ষঃ। অন্ুজ- 
হাতীতি হায়নো ত্রীহিঃ। 

গদ্র-ক্র হ-ম্বোহকঃ। ১০। ২ ১৬ 

এভ্যে৷ অকঃ স্যাদৃঘে। প্রবকঃ | দ্রবকঃ | অবকঃ। লরকঃ 
লবকঃ। 

সাধুকারিণীতি বক্তব্য) ৯ 

যঃ সক্কদপি স্বষ্ুকরোতি তবৈবাং বিধি: । 

আশিধি। ১০1 ২। ১৭ 

জীবতাদিতি জীবকঃ। 
নান্যন্যে তিকচ। ১৫। ২। ১৮ (১) 

ধোরগ্যেহপি কৃতঃ স্ত্যন্তিক চ অতজ্জায়াম। দেবরাত;। 

রস্তিঃ। 
মতি-নাতী ব!। ১০।২। ১৯ 

এতো নিপাত্যো। সন্তিশ্চ। 
ধ্বনথুকারে শতিপ্। * (২) 

ধোঃ শতিপ্ দাত্তদন্গকরণে। শপাবিতোৌ | অস্তিঃ। দীব্যতিঃ। তনোতিঃ। 
'ক্রীণাতিঃ | সুনোতিঃ। তুদতিঃ। কুণদ্ধিঃ। 

হস ইশ্চ নগুঃ। ৮ 
হসন্তাদ্ধে। রিঃ শতিপ্ চ স্যান্তদন্থকরণে। ইত্যে পরে নণুঃ। রুধিঃ | যজিঃ । 

পাপী ৮০ শশী শশী নিশাশিতি পাস্ীশাশীতিতেশি পপ 

১। নায়ীতি। “দত অস্য ইত/নেন কৃতগ্রকর-পাক্তেভাঃ গ্রতায়েড)। অন্যেপি উপায়ঃ 

পরায় সাঃ মংজ্রায়ামিতি দরিতদূ। এনুছো ্বস্তদৌ চাতিকীতি হত্রেতিক উ্েখাং 

তিকঃ স্বপদেন নির্দেশ: কৃত; | অতএব বৃত্ত অগ্যেপি ইতি অপিকারে। দত্তঃ | উদাহরণেতু 

উক্তপ্তৈব ক্তপ্রত্য়ন্য প্রয়োগে। দধিতত। অনুক্তনামুদ]হরধস্ত ৬গাদিপ্রকরণে মুগাম। অত্র 

বর্তমান এব প্রত্যায়াঃ স্থারিতি গাণিনীয়াঃ। 

২। ধ্রশ্বুকার ইতি | নায্নাস্ত ইতানেন নির্দিইনামন্যেষ।ং কৃতাং মধ্যে শতিবাদিদ্বয়মের 

হুরদ্য়েন কৃতং তয়োঃ ব্স্থ এব তূরিপ্রয়োগাহ। 



.! ভূগাদিপাদঃ। ৪২১ 

ঢা ষণ্। ১০ | ই | ২০ 

টা পরাদ্ধোঃ ষণ্ জ্যাদৃঘে। কুম্তকারঃ। অঘটং ঘটৎ 
করোতীতি ঘটীকারঃ। | 

. 

কচিন্নেতি বক্তব্যম্। * 

গ্রামং গচ্ছতি। আদিত্যম্পশ্ততি। নেদৃং শৃণোতি | বন্ধ বদতীত্যাদৌ। 
ক্ষম-রমেক্ষেত্যোহধিৎ বাতু-কামি-শীলি-তক্ষাচরেভাঃ | +- 

ঢা পরেভ্য এভাঃ ষণ ফিৎ নস্যাৎ । কাম্যাদিভাস্ত বাঁ। বহুক্ষমা। মনো 

বমাঁ। সুখপ্রতীক্ষা। কাম্যাদেস্ত। মাঁংসকাঁমা মাংসকামী । কামণীল। কাম- 

শ্ীদী। মাঁংসভক্ষ! মাংসভক্ষী। কল্যাণাচার1 কল্যাণাচারী। 

হন-চর-গ্ীক। ১০। ২। ২১ 

ঢাং পরেত্য এভ্যক্ স্যাদৃঘে। শাপন্ধঃ। কুরুচরঃ1 

সামগণঃ। 

অত্রাভিধানম্। 

অমন্ুষ্যঘে কতাঁদেশ্চ হনঃ। ৯% 

টাদ্ধনষ্টক্ স্যাদমনুষ্যে ঘে পতি । কৃতাদিভো। মনুষ্যে ঘেপি। পাপন্ো 

যাগদ্দানাদিঃ | শ্রেম্দ্বং মধু। পিততদ্বং ঘৃতম্। রক্ষোভ্্ে। মন্ত্র । জায়াঘ্ন্তিলকা- 

লক । পতিদ্রী পাণিরেখা। অমন্ধুদ্য ইতি কিম্। আধখুঘ(তঃ শূর্রঃ। কৃতাদেন্ত। 

কৃতস্রঃ। গো: প্ুকষঃ। 

কৃত। গে!। ব্রহ্ধনূ। শক্র। প্রলম্ব । আকুতিগণঃ“কতাদি:। 

জায়া-পতিভ্যাং লক্ষণে । (১) 

ঢাভ্যামাভ্যাং গবাদ্ধনষ্টক সাৎ | লক্ষণবতি ঘে। মনুষ্যঘর্থ আর্ন্তঃ | 

জায়াঙ্গে। ব্রাঙ্মণঃ 1 পতিদ্রী বুষণী। 

হন্ত্ি-কবাটাচ্ছক্তে | ৯ 

ঢাত্যামাভ্যাং হনটক্ *ফ্যা্ছক্তিমতি ঘে। হস্তিনং হস্বং শক্ত; হস্তিযো 

গ্রীণ ্টাটীশীীিা 
শশী টি 

১। জায়েতি। লক্ষ্যতে অনেনেতি লক্ষণং শুভা শুভঙচকষ্ট চিহম। ত্যুক্তেপপচারা- 

দক্ষণশ্ঃ প্রঘুজাযতে। 



৪২২ বৃহন্মুপধবোধব্যাকরণমু। 
মহুষ্যঃ। কবাটগ্লশ্টৌরঃ | শক্ত ইতি কিম্। বিষেণ হস্তিনং হস্তি। হস্তিঘাত্ঃ 

পুরুষঃ | 

ন চৌর-নগঝা্ধন্তিনি | ১ 
ঢাভ্যামাত্যাং হনষ্টক্ ন স্যাদ্ধন্িনি ঘে। চৌরঘাতে। নগরঘাতো! হস্তী। 
ডাততিক্ষা-সেনাদায়ানু-মহেভ্যশ্চ চরঃ। % (১) 

ডাচ্চরষ্টক্ স্যাদ্ঘে। ভিক্ষার্দিভাশ্চ। কুরুষু চরতীতি কুরুচরঃ। ভিক্ষাং 

চরতি ভিক্ষাচরঃ| সেনাচরঃ | আদায়চরঃ | অন্ুচরঃ | সহচর£। 

গোহগেঃ। + | | 

ঢাদগিপূর্বাদ্গায়তে ইক্ স্যদৃঘে। সামগঃ। সামগী। অগেরিতি কিম্। 

শত্রসংগায়ঃ। 

স্থুর-শীধুভ্যাং পঃ। %, 

ঢাভ্যামাভ্যামগিপূর্বাধ গিবতে কু স্যাদ্ঘে। স্থুরাপঃ স্ুবাগী। শীধুপঃ 

শ্রীধুপী। অন্তত্র। ক্ীরপ! ব্রাহ্মণী। সুরাং পাতি রক্ষতি সুরাগ| ত্রাহ্মণী। 

হুগ্ঃ। ১*। ২। ২২ 

ঢাৎ পরাত্যামাভ্যাং টঃ স্যাদৃঘে। পুরঃমরী। যশস্বরী 

বিদ্যা । ভাক্করঃ। ক্ষপাকরঃ। কর্ধাকরী দামী । 
পুরোহগ্রতোহগ্রেহগ্র-ঘপূর্বাৎ সঃ) 4 

পুর আদিত্যে। ঘবাচিনঃ পূর্বণব্বচ্চ পরাৎমরতে ্টঃ স্যাৎ থে। পুরঃ£মরী। 

* আগ্রতঃ সরঃ। অগ্রেসরঃ। অগ্রদরঃ। পূর্বঃ সন্ সরতি পৃর্বসরঃ। ঘেতি কিম্। 
পূর্বং দেশং সরতি। পূর্ধ্বমারঃ। 

কুরশব্(দেরহেতু-তচ্ছীলান্ুকূলে। % 1 (২) 

ঢাৎ করোঁতে &ঃ স্যাৎ হেত তচ্ছীলে অনুকূলে চ ঘে সতি। নতু শব্বাদেঃ 

পরাৎ।“যণস্করী বিদ্য।। শ্রাদ্ধকরে! বিপ্রঃ। বচনকরে। ভূত্যঃ। শব্দাদেস্ত। 

শব্ধকরং। শ্লোককর2। 

কর্মত্বাভাবেপি নক্ষতিঃ। * 

২। হেত্বিতি। বদ্যপি কর্তা ক্রিয়ায়াং হেতুরেব ভবতি তথাঁপি হেতুরত্র একান্তিক- 

কারণম্। কর্তা যদি তথাডুতঃ স্তাত্তদৈব প্রত)য়ঃ হ্যা) 



তৃণাদিপাদ:। ৪২৩ 

শব। শ্লোক। কলহ। গাথা। বৈর। চাটু। হুতর। মন্্র।, পদী। 

আরুতিগণঃ শব্াদিঃ। 
দিবাদেঃ। ৯ 

দিবাদেঃ পরাৎ করোতেইঃ স্যাদঘে। অহেত্বাদাবপি। দ্বিবাকরঃ। তাস্করঠ। 

.ক্ষগাকর)। 

পিবা। বিভ|। গ্রভা। ভাদ্। কার »অন্ত। অনন্ত! মাি। বনু। নান্দী। 
কিম্্। যদ্। তদ্। লিপি।লিবি। বপি। ভাক্ত। কর্ত। চিত্র। ক্ষেত্র। 

হিম। দব্বী। তুযার। জত্ঘা। একুদ্িত্রাদিসত্্যা। বাহু। অহন্। দিন। 
দিবস। ধনুম। অরুম্। নিশ।| ক্ষপা। দোষ! । রজনীত্যাদি। দিবাদিঃ। 

কর্দ্দণো ভূতো | 4 
ঢাৎ কর্মশব্াৎ কবোতে ইঃ স্যাৎ ঘে ভৃতৌ।* কর্ম্মকরী দাদী। 

শকৃত্তন্বাং দৃতি-নাখাৎ ফলে-রজো-মলাং দেব-বাতাংক্- 
হগ্রহাপ ই£। ১০। ২। ২৩ * 

এভ্যঃ পরেভাঃ ক্রমার্দেতেভ্য ইঃ শ্যাং ঘে। শকৃৎকরি- 
বসঃ। ভ্তম্বকরি্রাহিঃ। দৃতিহরিঃ শা 'নাখহরিও পণ্ডঃ। 

ফলেগ্রহিঃ। রলো গ্রচিঃ | মলগ্রহিঃ। দেবাপিঃ। বাতাপিঃ। 

কুক্ষ্যাত্মোদরাছুঃ খিঃ | ১০। ২। ২১ 

এভ্যঃ পরা ঞঃ খিঃ স্যাদৃঘে। 

খিত্যহব্যাজরুযোমন্ মৌ-দীকান্ততবত্ত্েকাজিচঃ। ১০।২২৫ 

ব্যবর্জস্যাজন্তপ্যারুষশ্চ মন্ ্বশ্চ স্যাং। একাজিচন্ত দীকা- 

সত্বং সাং খিদন্তে ধৌঠারে। কুক্ষিস্তরিঞ। আত্মন্তরিঃ। 

উদ্ররন্তরিঃ 
প্রশেজে; | ১৯ হ। ২৬ 

ঢা পরাদেজয়তেঃ খশ্ স্যাং ঘে।, জনমেজ্য়ঃ | 

মন্যাত স্বার্থে। ১০। ই। ২৭ 



৪২৪ বৃহন্মুপ্ধবোধব্যাকরণযু।'. 

" আাতানৎ গাৎ মন্যতে গাত্মন্যঃ। শ্রিয়ন্মন্যা। 
ুগ্র-কুলাম্য-পুষ্পাদ্ধেটঃ | ১*। ২। ২৮ 

এভ্যঃ পরাৎ ধেটঃ খশ্ স্যাদৃঘে। মুগ্জন্ধয়ঃ। কুলম্বয়ঃ। 
আম্যন্ধয়ঃ। পুষ্পন্ধয়ঃ। মু্রন্ধয়ী। খেটট্টিত্বাদীপ্। 

নাড়ী-শুনী-স্তন-কর-মুষ্টি-গাণিনাসিকাৎ-ুশ্চ। ১০।২।২৯ 
এভ্যঃ পরাং গো ধেটশ্চ খশ্ স্যাদৃঘে। নাড়িন্বমঃ। 

নাড়িন্বয়ঃ | 

ঘটী-খারী-বাতাং বিবুত্তিলাদমূর্ঠোথারলাটামিত-নখ- 
মাণাংথাত্দ-দুশ-তপ-পচঃ। ১০। ২। ৩০ 

এভ্যঃ পরেভ্য; ক্রাদেতেভাঃ খশ্ স্যাদৃঘে | ঘটিন্বমঃ। 
খারিন্ধমঃ। বাতন্ধমঃ। বিধুন্তদঃ। অকুত্তদঃ। তিলন্তদঃ। 

অনুর্ম্পশ্যঃ | উগ্রম্পশ্যঃ। ললাটন্তপঃ| মিতম্পচঃ। নখ- 
ম্পচঃ। দ্রোণম্পচঃ। 

কুলাদুদ্রজুদ্হঃ | ১০। ২। ৩১ 

কুলাদাভ্যাৎ খশ্ স্যাৎ ঘে। কুলমুদ্রজ। নদী । কুলমুদহঃ | 

প্রিয়-বশানয়র্তিমেঘাতসর্ধ-কুলাভ্রকরীঘাৎ বদ-কৃ-কষ? 

খঃ। ১০1২ ৩২, 
এভ্যঃ পরেভ্যঃ ক্রমাদেতেত্যঃ খঃ যাবে প্রিয়ধ্বদঃ। 

বশত্বাঃ। ভয়ুঙ্করঃ | থতিষ্করঃ| মেবব্করঃ। সর্ববন্কষঃ। কুল- 

্কযঃ| অত্রস্কষঃ। বরীযস্কষঃ। 
ক্ষেম-প্রিয়-মদ্রাংকুর্ব।। ১০। ২। ৩৩ ূ 
এত্যঃ কঞ£ খো বা স্যাৎ ঘে। ক্ষেমস্করঃ। প্রিয়ন্করঃ। 

মদ্রস্কুরঃ। পক্ষে ক্ষেমকারঃ। 



' তৃণাদিপাদঃ। ৪২৫ 

তাব-ধেত্বাশিতাডুবঃ। ১০। ২। ৩৪ ১ 
আশিতাভুবঃ খঃ স্যাৎ ভাবে ধে বা। আসিতন্তব বর্ততে। 

আশিতন্তব্ত্যনেনেতি আশিতন্তব ওদনঃ। 

ত- 'বদ-জি-্বতপ-যম-দম-মদ-লিহ-গম-পহাজো নানি। 
১০। হ। ৩৫ 

এভ্যঃ খঃ স্যাৎ সং জ্ঞায়ায। রথেন্ তরতীতি রথন্তুরঃ। 
বিশ্বস্তরঃ। পতিম্বর। পূরন ॥ ভগন্দরঃ | জনগ্ভীয়ঃ। বসুন্ধরা । 
শত্রন্তপঃ | পরন্তপঃ। বাচং্যমঃ। অরিন্দমঃ। ইরয়| মাদ্যতীতি 
ইরম্মদে। হস্তী। বহৎলিহঃ। ভূজঙ্গমঃ। সর্বহনহা। 
বাতমজঃ | * 

কচিদনাস্ন্যগতি বক্তব্যমূ। ৮ 

দ্বিষস্তং তপতি তাপয়তি ব1 দ্বিবস্তুপঃ। মনীবাদিত্বাৎ টের্দোপঃ | হৃদয় মূ | 

এতদ্পি নামৈবেতি কেচিৎ। 

শর্ধংজচোরঙ্মমোরগ-তুরগ-ত্রঙ্্ম-বিহগ- বিহস্ম- ভুজগ- 

ভুজগ্বপতগ-পতঙগপ্লবগধিবঙ্গীহ | ১০। ২। ৩৬ 

এতে খান্তা নিপাত্যন্তে। শর্ঘৎ জহাতীতি শর্ধংজহো 

মাঘঃ। উরসা গচ্ছতীতি উরগ্ম উররগঃ | ত্বরয় গচ্ছতীতি 

তুর্গঃ তুরগ্গমঃ। বিহায়ন] গচ্ছতীতি বিহ্গঃ বিহঙ্কমঃ। ভুজেন 

গচ্ছতীতি ভূজগঃ ভুজঙ্গঃ। পতেন গচ্ছতীতি পতগঃ পত্ঙ্গঃ | 
প্রবেন গচ্ছন্দীতি প্লবগঃ প্রব্গঃ। 

তুরঙ্গবিহণা দয়োপি বন্তব্যাঃ | ৮ 

নন্-পলিত প্রিয়ান্ধ-স্থল-ভগাঢ্যাৎ কুঃ খনট্ থে ছৃার্ঘে। 
১০। ২। ৩৭ 

এভ্যঃ পরা কৃঞঃ খনট্ স্যা্ে চর্থে। অনগ্নো নগ্ন ক্রি়- 
৫৪ 



৪২৬ বৃহম্যদ্ধবোধব্যাকরণযৃ। !. 

তেহানেনেতি নগ্রঙ্করণৎ দুযুতমূ। পলিতঙ্করণমৃ। প্রিয়ঙ্করণমৃ। 
অন্ধঙ্করণযূ। সুলঙ্করণমূ। স্ভগঙ্করণমূ। আঢ্যঙ্করণমৃ। 

ভুবো৷ ঘে খিষু-খুকঞ্রৌ। ১০। ই। ৩৮ 
নগ্রাদিভযঃ পরাস্ুবম্দার্থে এতৌ থে সতঃ। নগন্তবিষুঃ। 

নগন্তাবুকঃ। 

টান্ভজ-বহ-সহো,বিণ্। ১০। ২1৩৯ 

ঢাৎ পরেত্য এভ্যো বিণ্ স্যাদৃঘে। সুখভাক্। গ্রশ্ীবাটু। 

ত্ররাষাট্। 

অনডুচ্ছেতবাহাদিঃ। ১০। ২। 8০ 
এতে বিণস্তা নিপাত্যান্তে। অনোবহতীত্যনডান্ ইঃ 

শ্বেতৈরুহাতে ইতি শ্বেতবা ইন্দ্রঃ। অবযজতীত্যবয়াঃ। উক্থানি 

ংসতীতি উক্থশাঃ যজমানঃ। পুরোডা হবিঃ | পুরোডাশঃ। 

ক্রমগম-খন-গন-জনে। বিটু। ১০। ২। ৪১ 

এভ্যে। বিট্ স্যাদৃঘে। 
বিড্বনো1। ১০ ২। ৪২ 

_.. ধো? স্যা বিটি বনি চ পরে। উদধিক্রাঃ। অগ্রেগাঃ। 
বিষখা;। গোষাঃ। অবজাঃ। 

ত্রাস্থসিম্-মন্বকনিপ্ববনিপ্বিচ্ক্ষিপঃ | ১০। ২। ৪৩ 

ধোরেতে, স্থ্যঃ কে ভাবে চ।, 
প্রয়োগত ইতি বক্তবাম।+ 

নীয়তেহনেনেতি নেত্রমূ | দং্টা। নদ্ধী (১)। যোক্ত.মৃ। 

অফ্। উরুব্যচাঃ। নৃচক্ষাঃ | রজঃ। উদ চন্ষুঃ | ইস্। সর্দিি। 
পিল 

১। নগ্কীতি নদারদিহ।দীপ,। 



। তুণাদিপাদঃ। ৪২৭ 

্াষ্ট্র-যশ- আবুর্জোতিরাদয়ঃ | » 

ভ্াষ্টীদয়ন্্ান্ত। যশ আদয়োহসস্ত! আঘুর[দয় উনন্ত| জ্যোতিরাদয় ্া 

নিপাত্যন্তে। ভরস্জ, ত্রাষ্ঃ। উ, উদ্রঃ। মিচ, সতম্। পৃ. পুরঃ। ইত্যাদি। 
অশ অন্, যশ: । উর ওজঃ | শর, শিরঃ। ইত্যাদি । ইন্। আম়ুঃ । মুহ, মুহূঃ । 
ব্যম্। ইত্যা্দি। ছ্যুত,্জ্যোতিঃ। বু, বহিঃ। ইত্যানি। 

দৃহান্তে প্রায় আদন্তাম্মন্-কনিপ্ বনিপন্তয়ঃ। 
অন্থেভ্যন্ত্র প্রয়োগানুমারেণ স্থ্যঃ কচিৎ কচিৎ। 

ুষ্ঠদদাতীতি। জুদাম।। সুগম । 
হব-্র-তে নেয। ১০। ২) ৪৪ 

কুতে। হবম্য ব্রসা তেশ্চ ইয্ নম্যাৎ। সুশর্দা। কনিপ। 
স্ুগীবা। প্রাতরিত্বা। স্ুৃত্বা। 

ঢাদৃশঃ কনিপ্ ঘে ভৃতে। ৯ 

ঢাৎ পরাদৃশঃ কনিগ্ স্যাদ্ঘে ভূতে । হবিং দৃটবান্ হরিদু্ী । 
রাজ্ঞঃ কু-যুধং মহাচ্চ | 4- 1 

টাদ্রাজ্ঞঃ পরা করোতে যৃধশ্ঠ কনিণ, স্যাদ্ূঘ ভতে গহশব।চ্চ। রাঁজ- 

রৃত্ব!। রাঁজ্যুপব!। অন্তত ত এার্থঃ। সহ্ক্কতবা। । সহযুদা।। 
ধ্যা-গ্যো জিঃ। ৯ 

অনয়ে। তিঃ স্যাথ কনিনি। ধ্যে ধীবা। পো গীবা। জের্থঃ। 

স্থজাদোঃ ক-ধতৌ। গ্ীতমদিবস্ত্ব তন্। » 

সঃ কও অদে। ধঙ্ স্যাৎ কনিপি। প্রপূর্মাৎ সদ ইপুত্ত তন্। হৃজ, স্্ক। 
ওঠপ্রান্তঃ। অব, অধবা। পঙ্থাং । স্ম, সব ধর্ম; ইর, প্রেত । দাগৰঃ। 

বনিপ্। পারা | াকজিগাব। | 
প্রো বনিপান্। 

গিরতেয়ান্ রা । গৃত্রীব!। 

বিচ"। মৌমমীঃ | রেট । রোট্। 
বিপ্। ক্রড়| যুড। প্রত্যও) অক্ষদযুঃ। 'মিত্রশীঃ। 
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আশীঃ। গীঃ। বহতৃট্। ম্বৃতম্পৃক্। শ্যসাৎ। ক্রব্যাৎ। 
ঢাচ্চেটেহগ্ন্যাথ্যায়াং ভূতে । ৮ 

ট/ৎ পরাচ্চিনোতেঃ কিপ্ ম্যাডুতে ঢে লমুদায়েন চেদগ্ল্যাথ্য। গম্যতে। গ্রে 

ইব চিত; ম্তেনচিৎ। আখ্যা গ্রহণং রূট়ি প্রতিপত্ত্যর্থম্। তেনাগ্যর্থ ইঞ্টকার$ন 

বিশেষোইগ্রিচিচ্ছব্েনোচ্যতে | (১) 

ঘেহগ্রেঃ। +- 

অগ্নেটাং পরাচ্চিনোতেঃ রঃ স্তাদ্ঘে ভূতে । অগ্নিং চিতবান্ অগ্নিচিৎ 

কালোপপদ-ত্য- -নিযমার্থমিদম্ | 
সোমাৎ স্থুঞঃ) 

ঢাৎ সোমা স্থনোতেঃ রিপ্ স্তাদঘে ভূতে । দোমং সৃতবান্ সৌমস্ুৎ 

উপপদ্ধু-ত্য-কাল-নিয়মার্থমিদম্। (২) 
্াদের্বনঃ। + ৫ 

দ্দাদেঃ পরাদ্ধনঃ কিগ্ স্তাদ্ঘে ভূতে । বন্দহা। বৃত্রহা। 

্রহ্মন্। বৃন্ব ।জ্ূগ। কৃল। বিষ। মধু । আকৃতিগণঃ । পুর্ববন্গিয়মার্থমিদম্ 
পুণ্যাদেঃ কঞঃ | + (৩) 

পুণ্যাদের্টাৎ পরাৎ করোতেঃ কিপ্ স্তাদ্ঘে ভূতে | গুণ্যকুৎ। স্কৎ 

মন্ত্ররুৎ। নিয়মার্থমিদমপি। 

পুণ্য । পাপ। কর্খন্। স্থ। মন্ত্র। শান্ত্। ভাষ্য। পুণ্যাদিরাকৃতিগণঃ। 

পর্ণাচ্ছ্ষ-মুচ-বহাৎ ঞ্েনুককি। ৯ 

নু ১। অগ্যর্থ ইতি । অগ্রিশবেনাত্র অগ্রযাধার উচাতে। যথা রদীগাধারততাগি নিকা প্রনীণ 
উচ্যভে। তথ! চ অগবার্থে |হগ্যাধারনিপ্গাদন।র্থে। ষ ইইক।রচনাবিশেষঃ সোহগরিচিদিত্যর্থঃ। 

২। নিয়মার্থমভি। তথাহি দোমা(দব হুনোতেভূতে কলিগ ইতাপপদনিয়মঃ। সোনাং 
সথনোতেরের তৃঁতে ্বিপ, ইতি ধাতুনিয়ম:। সোমাত , হনোতে কিবেৰ ইতি প্রত্যয় 
নিয়মঃ। সোমা ছুনোতেতু তে এব ক্কিপ, ইতি কালনিয়মঃ ৷ উপপদনিয়মাৎ সরা হৃতবান্ 
ইত্যর্থে সবরাস্দিতি নম্যাৎ। ধাতুনিয়মাৎ 'দোমং জ্রীতবানিতি সোমজীরিতি নস্য।ং। 
প্রত্যয়নিয়মাৎ নোমং হৃতবানিত্যর্থে সোমসাব ইতি নস্াৎ সোমহদিত্যেব। কালনিয়মাং 
চসামং সুনোতীতি মোমনুর্দিতি ন্তাৎ | | 

৬। পুর্াাদেনিতি। পুণ্যাদিগণা স্রগতন্থণন্দেন মহ ঢারিত্ানেনানন্বয়েপি তুয়েইনুরোধাং 

ঢাদিতুানডম্। 



। তৃণাদিপাদঃ। ৪২৯ 

পর্ণাৎ পরেন্য এভোর ঞ্রেলুক্ স্তাৎ কিপি। পর্ণং শোঁষয়তি। পর্ণ 
পর্ণমুক্। পর্ণবট্। 

সম্পদাদের্ভাবে স্ত্রী চ। 4 
সম্পদাটিঃ কিপ্ স্থাস্তাবে পচ স্ত্িয়ামূ। মম্পৎ। বিপৎ।*বিটু বিষা। ত্বিটু। 

আকুতিগণঃ মুল্পদাদিও |. 
নোদকাৎ স্পৃশঃ | ৮ 

উদকাতস্পৃণঃ কিপ্ নস্তাৎ যন্েব। উকম্পর্ণঃ। উদকা্দিতি কিম্। 
খ্বৃতস্পৃক্। 

ছাদেন্ত্রমন্-কীমূ-ঘে স্বঃ। ১০। ২২। ৪৫ 
ছাঁদয়তেঃ স্বঃ স্যাৎ দ্বেমনি কাবিনি ঘে চ। ছজ্রমূ। 

ছদিঃ। ছদ্মঃ। তনুচ্ছৎ। 
আপঃ কৌ! ১ 

আগ্লোতেঃ শ্বঃ স্তাঁৎ কৌ। অপ. ইতি রূপম্ণ আগঃ। 

দদৃ-জ্জুহ্-বাক্প্রাট্-্ী-সৃদ্র-জ্বায়ত্ত,-কট-প্রা-পরিভ্রাট- 
দিছ্যুজ্জগত-দধৃক- অগুষ্িিহঃ। ১০ হ। ৪৬ | 

এতে কিবন্তা নিপাত্যন্তে। দীর্ঘযতীতি দদৃৎ। জুহোত্য- 
নয়েতি জুহুঃ। বক্তযনয়েতি বাক্। ুচ্ছতীতি প্রাট্। শ্রয়- 
ত্যেনাৎ শ্রীঃ। অবতীতি সনঃ। দ্রবতীতি দ্রঃ | জবতীতি জুঃ। 
আয়তৎ স্তৌতীতি আয়তস্ত,ঃ। কটং প্রবতে কটগ্রাঃ। পরি- 

ত্রজতীতি পরিব্রাট্। দ্যোততে ইতি দিছ্যুং। গচ্ছতীতি জগৎ 
ধুষ্ণোতীতি দরুক। স্জ্যতে অঁকৃ। ভর্ঘং স্লিহাতি উষ্চিকৃ। 

জিধোহস্ত্যঃ | ১০। ২| ৪৭ | 

অন্ত্ো জির্থ;ঃ স্যাৎ। ' মিত্র হবয়তি মিত্রহুঃ। * 

বে-ধ্যাপ্যাৎ কৌ, ১০। ২। ৪৮ (১) 

*১। বেইতি। এঁবেঞ হ্যতাবিতান্ত গ্রহম্বপাদ্যোরিত্যনেন জৌপ্রাপ্তে পূর্বহত্রেণ তন্ত 
দীর্ঘতে চ প্রাপ্তে তদগরহণং নিয়মার্থং তেন তস্য জেঃ কাব দীর্ঘত্বং নশন্তত্র। তেন উতি- 

রিত্যাদি। 



৪৩০ ৃহম্গ্থবোধব্যাকরণযূ। | 

« এফাং জির্ঘঃ স্যাৎ কৌ। উঃ। ধীঃ। আগীঃ। ধ্যাপ্যো- 
রতএব জিঃ। 

ঞ্রমুঙ বপ্যণৌ চাতিকি। ১০।২। ৪৯ 

ঞমন্তস্যোডো ।্ধঃ স্যাদণৌ ঝসে কৌ চ নতৃতিকি'। প্রশান্। 
শ্রিবাব-মব-জ্বর-ত্বরো বৃড়ুঙা ঞমে চ। ১০। ২। ৫০ 

এষাৎ বউও সহ উট, স্যাং কৌ ঝসাণো ঞমে চ। স্ঃ। 
উ্। মুঃ। জুঃ। তুঃ। 

রাচ্ছো লোপঃ। ১০। ২। ৫১ 

রাংপরয়োশ্ছকারবকারয়োর্লোপঃ স্যাৎ কৌ ঝস্যণৌ চ। 

মূচছ। মূঃ। ধুন্বী ৃ ঃ। ' 
আদুটো ব্রিঃ। ১০। ২। ৫২. 
অবর্ণাং পরধ্্য উট! ব্রিঃ স্যাং। জনানবতীতি জনৌ। 
যম-মন-তন-গমোহস্তলোপঃ কৌ । ১০ ২। ৫৩ 

এষামন্তস্য লোপঃ দ্যাৎ কৌ। সযৎ। পরিমৎ। পরিতৎ | 
সঙ্গত । 

অি-বিঘগ্দেবস্য টেরদ্র্যপ্ধোী কৌ। ১০। ২। ৫ 
অেবিঘচো দেবস্য চ টেরদ্রিঃ স্যাৎ কিবস্তেহঞ্চতৌ। 

সর্বানঞ্চতি সর্বদ্র্য্ | বিষদ্র্যউ | দেবদ্র্যউ। 
অমৃদ্রযঙ, অমৃমুয়ও, অদ্য, আদমূয়ও১। ১০। ২। ৫৫ 
অমুতীত্য্থে এতে নিপাত্যন্তে। 
সহ-সন্তিরঃ সধ্রি-নমি-তিরি | ১০। ২৭ ৫৬ 

এষাৎ ক্রমাদেতে সত ৰিবস্তেহ্চতৌ। সধ্যঙ,| সমাঙং। 
কির্যয। 



ক্তার্দিপাদঃ। ৪৩১ 

বীরুহো ধঙ্ কৌ । ১০। ২। ৫৭ 
বীরুৎ। 

ত্দাদি-ভবৎসমানান্োপমানাক্দুশইক্-যক-বিিপো ঢে। 
১০। ২। ৫৮ 

_. ত্যদাদের্ভবতঃ সমানাদন্যন্মাচ্চোপমানাদ্দশ এতে স্থার্চে। 
শেড৭। ১০। ই। ৫৯ | 

রে স্যাং টগাদ্যন্তে দৃশি। স ইব দৃশ্যতে তাদৃশঃ 
তাদৃক্ষঃ। তাদৃক। ভবাদৃশঃ। 

সমানেদৎ কিমদঃ সেক্যমু। ১০। ২1৬০ 
এষাং স্থানে স ঈ কী অমূ এতে ত্রমাৎ সাঃ টগাদান্তে 

দৃশি। সদৃশঃ। ঈদ্শঃ। কীদ্শঃ। অমুদ্ শঃ। অন্যাদ্ শঃ। 

তৃণাদিপাদঃ। | 

ক্র-ক্তবতৃ-ভূতে ঢ-ভাবে ঘে! ১০। ৩। ১ 
ধোরতীতেহর্থে ঢভাবে "কতো ঘে ক্রবতুঃ স্যাংৎ। উকা- 

বিতৌ। স্ততন্য়া বিষুঃ। ক্লাতং ময়া। বিষুধিশ্বং কৃতবান্। 
ক্ষে-ধোহটে ভাব-দৈন্যাক্রোশে তু বা। ১০।৩।২ 
কষের্থঃ স্যান্নতু ঢে। ভাবদৈন্যাক্রোশেতৃবা তয়োঃ পরয়োঃ। 
ুস্থাদ্যো দি্ক্ষী-যুলম্যাতো নতোহপুমূচ্ছখ্যাধ্যামদোদ্শ্চ। 

১০।৩। ৩ . 

স্বাদে ম্বাদেরোকারেতো দান্তাদ্রেফাৎ ক্ষীশব্দাৎ য লস্য 

ুক্তাকারান্তাৎ পরয়ে! স্তয়ে| স্তস্য নঃ স্যাৎ। পূর্বসা চ দ্য 
নঃ। নতু প্রাদিভ্যঃ | 

স্থ। দু।দী।ধী। মী। বী। ত্রী। লী। দিবাদিগণস্থা এতে স্বাদ়ঃ। 



নি ৃ্যগ্ধবোধব্যাকরণযূ।. 

“ল। ধূ। লী। শ্লী। ত্রী। বী।জ্যা। পৃাদিগণন্থাঃ পুতি! বাদয়ঃ।(১) 

ক্ষীণ | ক্ষীণবান্। ক্ষিত কামে ময়া। 

বু-শ্রিঞ, ওঃ কিতে। নেমৃ। ১০। ৩। ৪ 

বঞ্কো রঙ খ্যস্তাছুবরশান্তাৎ শ্রিঞ উর্ণোশ্চ 'কিত ইমু 

নস্যাৎ। সুনঃ সূনবান্। দীনঃ। লুনঃ। জীনঃ। ভুগ্রঃ। রুগ্রঃ। 

প্রহীনঃ। মিন্নঃ | নিধিধঃ। গ্রানঃ। শ্রাণঃ। প্রাদেম্ত। পূর্ভঃ। 

মূর্তঃ। খ্যাতঃ | ধ্যাতঃ। মন্তঃ॥ শ্রিতঃ। উর্ণভঃ | 

দিব্যঞ্চশ্যোহজিগীযাহজাম্পর্শে নত ্ তুয়োঃ | ১০। ৩। ৫& 

দ্রিবেরজিগীষায়ামঞ্চতে রজে শ্যায়তেরম্পর্শে তয়োস্তপ্য 

নঃ ম্যাং। আদ্যুনঃ" মর 
ঘনম্পর্শে শ্যোজিঃ। ১০।৩। ৬ 

ঘনে স্পর্শে চার্থে শ্যো জিঃ স্যান্য়োঃ। শীনৎ স্বৃতয্। 
জিগীষাদৌ তু। '্দ্যতমু। উদভতমুদকৎ কূপাং। শীত জলমু। 

ঘনম্পর্শে কিয। সংশ্যানো | রশি: শীতাৎ সন্কচিত ইত্যর্থঃ। 

প্রতেঃ। ১০। ৩। ৭ 
প্রতিপূর্বস্য শ্যে। জিঃ স্যাত্তয়োঃ। প্রতিশীনঃ | 

অভ্যবাদা। ১০। ৩। ৮ 

অভ্যবাং পরস্য শ্যো জিঃ ম্যাথ তয়োঃ। অভিশীন;। 

অভিশ্যানঃ। অবশীনঃ অবশ্যানঃ। 

ধিখ্োোচঘে নতো। গ্রামে । ১৬1৩৯ 

যিঞঃ পরয়ে। স্তয়ো স্তপ্য নঃ স্যাৎ ঢথে গ্রাসে বাছো। 
সিনো গ্রাসঃ স্বয়ম্বে। 

১। পুতিন ইতি। কা্ধিক্্রমে গিং পাদিরপাপু:। স বাদারতুযু্তমূ। বাণ 

অপিকারাৎ ক্রাদিশচ। অপুঃ পুভিন্নঃ স পাাদিঘদিরিতি তন্তার্থঃ। 

পপ শ স্পা 



॥ ক্তাদিপাদঃ। ৪৩৩ 

পূঞ্রো নাশে। ১০। ৩ ১০ 

পূনো! ন&ঃ। অন্যত্র পৃতঃ। 
দুগ্বোধশচ | ১। ৩। ১১ 

আত্যাৎ তয়োস্তস্য নঃ স্যাৎ তয়োর্ঘশ্চ। দুনঃ। গুনঃ। 
" ব্রশ্টেঃ কড্ চ। ১০। ৩। ১২, 

ব্রশ্চেতয়োত্তস্য নঃ স্যাং ব্রশ্চেঃ কও ১চ। বৃরুঃ। 

হীত্বা-ত্রোন্দ-নুদ-বিনতে বাঁ । ১০। ৩। ১৩ 
এত্যত্তয়োক্তম্য নঃ স্যাদা। ভীণঃ ভীতঃ। প্রাণ ভব 

ত্রাণঃ ত্রাতঃ। উন্নঃ উত্তঃ। নুন্নঃ নৃত্তঃ | বিশ্ব বিত্তঃ॥ * 
ক্ষৈশুষ-পচোম-ক-বঃ। ১০। ৩। ১৪ 
এত্যন্তয়োত্তম্য ম-ক-ব এতে ক্রমাং আ্বাঃ। ডি | শুষ্ক | 

পরী; । 

প্রস্তেটাম-বা জিশ্চ। ১০1 ৩। ১৫ 

প্রস্ত্যত্তয়োস্ত্য মঃ স্যাদ্দা তন্য জিশ্চ। প্রস্ভতীমঃ প্রন্ভীতঃ। 

প্রাৎ কিয্ স্তযানঃ। 

নির্ববাণ-তিত্র্ণ বিত-ফুলোৎফুল্- সন্ফ- নিট -কশ' 
পরিকূশোল্লাঘাঃ। ১০। ৩। ১৬ 

এতে ক্তান্ত। নিপাত্যন্তে । নির্বাণঃ শান্তঃ | নির্বাণ 
মুভিঃ। ভিত্তৎ খণ্যু'। খণৎ, বিশোধ্যমূ। বিভং ধনৎ বিত্তঃ 
প্রতীতঃ। ফুল্পো বিকমিত:41 উৎফুলঃ সংফু্লঃ প্রফুললম্চ। 
ক্ষীবো মত্তঃ | কৃশস্তনুঃ । পরিক্ূশশ্চ। উল্লাঘো নীরুজঃ। 

পরিস্বনদ-শত্ত-বৃস্তানামুপসংখ্যানম্। +- 
পরিগ্কন্দঃ প্রা চ্যতরতেযু। অন্তত্র পরি; | শন্তং মঙ্গলম্। পন্তত্র সংপি-. 

তম্। বৃস্তং পুর্গফলবন্ধুঃ। অন্থত্র বৃত্তম্। 
৫৫ 



৪৩৪ বৃহন্যদ্ধবোধব্যাকরণযৃ।/ 

ক্ষুধ-বস-পূজার্থাঞ্চাহগার্ধ্যার্থলৃতঃ ভ্তশ্চৈমূ। ১০। ৩। ১৭ 
এত্যঃ পরয়ো স্তয়ো ক্তশ্চেম্ স্যাৎ। ক্ষুধিতঃ। উধিতঃ। 

অঞ্চিতঃ। লুভিতঃ। গতৌ তৃ। অক্তঃ। গার্ধোতু । নাঃ | 
পূরিিশ-বম-জপব্যাশ্বনত্তয়ো বা । ১০। ৩। ১৮ 

এভ্যন্তয়োরিম, স্যাদা। 

প্শী-ষ-মিদ-ক্ষিদ-স্থিদ-কষমার্থঝষাৎ সেম! ৭%ঠ। ১০।৩। ১৯ 
এষাং ণৃঃ ম্যাৎ তয়োঃ সেমোঃ। পবিতঃ পৃতিঃ। ক্লিশিতঃ 

কি&ঃ। বমিতঃ বাস্তঃ। জপিতঃ জণ্তঃ। বিশ্বসিতিঃ বিশ্বস্তঃ | 

আশ্বমিতঃ আশ্বত্তঃ। শমিতমূ। ধধিতমূ। মেদিতমৃ। ক্ষেদি- 
তমৃ। স্বেদিতযৃ। ' মধিতযৃ। ক্ষমার্থ; কিম । অপয়ফিতৎ 
বাক্যমৃ। 

ভাবাদিঢে বোহদুডোহব্বতঃ| ১০। ৩। ২০ 

বিহিতাপ 'উদুঙো ভাবাদিচুয়োর্ঃ স্যাছা তয়োঃ সমোঃ। 

দ্যোতিতং ছ্যুতিতৎ তেন। অনপস্ত। ক্ষুধিতযৃ। 

লোপো ঞ্চেঃ। ১০। ৩। ২১ 

ঞ্ের্লোপঃ স্যাতয়োঃ মেমোঃ। ভাবিতঃ | ভাবিতবান্। 

নেম্ ভী-্বীদিদেমোহপত্যনেকাজ, নি্ষষঃ | ১০ ৩। ২২ 
ডীঙঃ শ্বয়তেরীকারেতো বিকল্পিতেম্চ পত্যাদিবর্জাত্য়ে 

রিষু'নস্যাং।, ভীনঃ | শুনঃ। দীপ্তঃ। গৃঢঃ। রুতঃ | ততঃ। 

পত্যাদেস্ত। পতিতঃ। দরিজিতঃ নিষ্ধ ষিতঃ | 

আদিতঃ। ১০। ৩। ২৩ ৰ 

আকারেতস্তয়োরিম্ নম্যাৎ। মিশ্নঃ। 
ভাবাদিটে বা। ১০। ৩।২৪ 



,& জাদিপাদঃ। ৪৩৫ 

মিন্নৎ মেদিতৎ তেন। প্রমি্ঃ প্রমেদিতঃ স;। ॥ ০ 
শকের্টে। ১০। ৩। ২৫ 
শকেঃ পরয়ে। 9ঢেঁ বিহিতয়ে| স্তয়োরিযু ন স্যাা। শকি- 

তোহচ্চিতুং শিবাস্তেন শক্তঃ। 
" ক্ষুব্ধ-রাঢ-্বাস্ত-ধ্বাত্ত-ফাণ্ট-কুই-ঘুগ-লগ্র-জি-বিরিব-- 
বিশ্ত-পরিঃ-দৃশৃত-ৃত্তাভ্যর্ণাঃ। ১০। ৩। ২৬ 

এতে ত্তান্ত। নিপাতান্তে।, ক্ষুর্ধো মন্থঃ | বাং ভূশমূ। 
্বান্তং মনঃ। ধ্বান্তৎ তমঃ। ফাণ্টৎ কষায়ভেদঃ। ক কৃচ্ছ যু। 
ঘুষ শব্দিতযূ। লগ্রং সক্তমৃ। স্পট বিরিবঃ সুরঃ 
প্রগল্ভঃ। বিশস্তশ্চ। পয়ির্টঃ প্রভূ দৃঢোবলী। শৃতং 
প্কমূ। বৃত্বো গুণশ্ছাত্রেণ। '্রন্যর্ণৎ সমীপমৃ। 

নেযু সংনি-ব্র্দঃ। ১০1 ৩।| ২৭ 
সংনি বিপূর্বাদর্দতে স্তয়োরিয্ নস্যাৎ । *সুমর্ণ। ন্র্ণঃ। 

ব্যর্ণঃ। 

বা রুষাম-হৃষ-ত্বর-সংবুষাস্বনঃ | ১০। ৩। ২৮ 
এভ্য স্তয়োরিয্ নস্যাঘা। রু৪; রুষিতঃ। আন্তঃ অমিতঃ। 

সঃ হৃষিতঃ। তুর্ণট ত্বরিতঃ সংঘ সংঘুষিভমৃ। আস্বান্তয 
আম্বনিতয্। 

দান্তশান্তপূর্ণ দত্ত-স্পঞ্ট-্ছন-জ্প্ত বা। ১০। ৩। ২৯ 
এতে ঞ্যন্তাঃ ত্তান্ত। নির্গাত্যন্তে বা। পক্ষে দর্মিতঃ। 

শমিতঃ | পুরিতঃ | দাসিতঃ | ম্পামিতঃ | ছাদিতঃ। জ্ঞপিতঃ | 
্কায়ঃ স্ফী বা। ১০। ৩। ৩০। ৃ 

তয়োঃ। স্ফীত? স্ফীতবান্। স্ফাত;ঃ স্ফাতবান্। 



৪৩৬ বৃহন্ুগ্ধবোধব্যাকরণম্ ॥ 

" প্র্যায়োহগেঃ প্যস্বাঙ্গেতু বা। ১০। ৩। ৩১ 

অগেঃ প্যায়ঃ গী স্যৎ তয়োঃ। স্বাক্গাদন্যতু বা। গীনং 
মুখমূ। গীনঃপ্যানঃ ম্বেদঃ। ? 

আডোহম্ব,ধসোঃ। ১০। ৩। ৩২ ' 
আগীনোহন্ধুঃ। আপীনমুধঃ 

হলাদেঃ স্বঃ ক্তৌ চ। ১০। ৩। ৩৩ 

হলাদেঃ স্বঃ স্যাত্বয়োঃ কৌ চ। প্রহনন্নঃ। 
দো-সোমা-্থাৎ ভিস্ত্যণৌ। ১০। ৩। ৩৪ 
এযাহ ডিঃ স্যাদণৌ তে। দিতঃ। সিতঃ। মিতঃ। স্থিতঃ। 
ছাঁশে। বাঁ। ১০৭ ৩। ৩৫ 

আত্যাৎ ডিঃ স্যা্া অণৌ তে। ছিতঃ ছাতঃ। শিতঃ 
শাতঃ। 

শে। ব্রতে নিত্যয্। ১০। ৩। ৩৬ 

২শিতৎ ব্রতম্ | 

ধাঞ্চো হিঃ। ১০। ৩। ৩৭ 

ধাঞ্চো হিঃ স্যাদণৌ তে। হিতঃ। 
চরফলোহছুঃ। ১০। ৩। ৩৮ 

অনয়োরকার উঃ স্যাদণো তে। চুর্ণঃ। প্রফুল্তঃ। 
দক্দোহধ2। ১০। 51 ৩৯ 

দামতজ্ঞকস্য ধাবর্জম্য দণ্ স্যাদণো। তে। দত্তঃ। অধঃ 
কিমৃ। ধীতঃ। 
গ্যচন্ত বা। ১০। ৩। ৪০ 

গেরচঃ পরস্যাধোদন্তে বা স্যাদণৌ তে। প্রত্তঃ প্রদত্তঃ | 



ক্তাদিপাদঃ | ৪6৩৭ 

ধে। দাতে গীচঃ | ১০। ৩। ৪১ রে 
নীত্রম্। ইচঃ কিম্। প্রতম্। দাতে কিয্। নির্দতম্। 
জঙগ্গৌহদে। যপি চ। ১০। ৩। ৪২ 

অদৌ'জগ্ধঃ স্যাদণৌ তে যপি চ। জঙ্গম্। 
' , অনোর্দন ইতি বক্তব্যম্। ৯ 

ওদনে তু অরম্। 

ঘে চাদে ক্তঃ॥ ১০। ৩। ৪৩ 

আদিচে বিহিতঃ 'ক্তো থে স্যাং ঢভাবয়োশ্চ। প্ররৃতঃ 

কটৎ সঃ। প্রকৃত; ০ কষের্থ প্রক্ষীণঃ সঃ। 
প্রক্ষীণং প্রক্ষিতৎ তেন। ক্ষীণঃ, ক্ষিতোহয়হ উুপম্বী। 
ক্ষীণায়ুঃ ক্ষিতায়ুঃ শত্রুঃ 

গত্যর্থা-শী-্থাস-বস-জন-জু-শ্লিশ-রুহঃ। ১০। ৩। ৪৪ 
এত্যে। ঘেক্তঃ স্যাৎ ঢভাবয়োশ্চ।" গঙ্গাৎ গতঃ। কুষ্ঠ 

প্রাপ্তঃ। শয়িতো বিপু । শেষমধিশয়িতঃ। 'বৈকুঠমধিষিতঃ। 

শিবমুপাদিতঃ। হরিদিনমুপোধষিতঃ | রামমনুজাতোহচ্যতঃ। 
বিশ্বমনুজীর্োহনত্তঃ | লক্ষমীমাশ্লিহো মুকুন্দঃ | গরুড়মধিরাঢো 
গোবিন্দঃ | 

কচিদন্যতোহপীতি বক্তব্যম্। + + 
শিষামনুশিষ্টো গুরুঃ ৷ জলং বৃষ্টোদেবঃ । পিতরং নতঃ পুক্রঃ। ধনং বিভক্ত 

ভ্রাতরঃ। পুত্রং গ্রস্ত ।, ইত্যাদি। 

ধ্রৌধ্য-গত্যদনাভ্ভে চ/ ১০। ৩1৪৫ 
নিশ্চলার্থাৎ গত্যর্থাভোজনার্থাচ্চ ক্তো ডে ্যাং টুভাব- 

যু ঢ। 

মুকুন্দম্যামিতমিদমিদৎ ষাতং দ্নমাপতে। 



৪৩৮ বৃহনুগ্ধবোধব্যাকরণমু। 1. 

ভুক্তমেতদনন্তস্যত্যুচুর্গোপ্যো দির্ৃক্ষবঃ ॥ 
জ্ঞাচ্চেচ্ছার্থ-ক্ীচ্ছীলাদেঃ সতি। ১০। ৩। ৪৬ 
এভ্যো বর্তমানে কঃ স্যাৎ। বিদিতঃ। পৃজিতঃ। বাঞছিত; | 

ঈদ্ধঃ। শীলিতঃ | শিবোহনুবর্ততে। 
শীলিত। রক্ষিত। ক্ষাস্ত। তু ।, জুষ্ট। ক্ট। ব্যাহত। হষ্ট। তুষ্ট। 

কান্ত। উদ্যত। সংযত। কষ্ট। মৃত। লিপ্ত। তৃপ্ব । প্রয়োগাবসেয়ঃ শীগাদিঃ | 

ঠীপ-মবৎ-কম্গু-কানে। | ১০।,৩। ৪৭" 

ধোঃ পরো ক্রমাং ট্যাঃ প-মবদেতৌ স্তঃ। বভজ্তান্। 
জজাগর্ধ্বান জজাগৃবান্। দুছুবান্ দিদিবান্। বিবিশ্বান বিবিছ্বান্। 

বসোর্ধসেকাজিনাত ইযৃ। ১০ | ৩) ৪৮ 
ঘস একাচোহুর্েরিন আদন্তাচ্চ বমোরিমূ প্যনান্যাত্র | 

জক্ষিবান্। আদিবান্। আরিবান্। ঈয়িবান। দরদিবান্। 
হন-গম-দুশ-বিগ-বিন্দো বা। ১০1 ৩। ৪৯ 

এভ্যে৷ বমোরিম্ বা স্যাং। জদ্বিবান জঘন্বান। জগ্িবান 

জগন্থান্। দর্ুশিবান্ দরৃশ্বান। বিবিশিবান্। বিবিশ্বান। বিবি- 
'দিবান বিবিদ্বান। 

দাস্বান্ সাহ্বানহনাশ্বান্ মীড়রান। ১০। ৩। ৫০ 

এতে বস্বন্ত! নিপাত্যন্তে। ' 

চক্রাণঃ। জজাগরাণঃ জজাগ্রাণঃ। অনুচানঃ। 
কীপ-মবং শতৃশানৌ। ১০। ৩৭ ৫১ 

ধোঃ শতৃশানৌ ক্রমাত ক্যাঃ পমবৎ স্তঃ। পচন্। 
শানেহতোমন্। ১০। ৩। ৫২ 

* অকারস্য মন্ স্যাং শানে। পচমান? | 



,। ক্তািপাদঃ। ৪৩৯ 

যাসোহন্য। ১০। ৩। ৫৩ | 

আসঃ পরস্য অদ্য শানস্য আ ঈস্যাং। আমীনঃ। 
বেসে শতুঃ কন্ুর্বা। ১০। ৩। ৫৪ 

বিদ্বান বিদন্। 

শক্তি-বয়স্তাচ্ছীল্যে শতুঃ শানঃ। ১০। ৩। ৫৫ 
শত্রু নিদ্বানঃ। কবচ বিভ্রাণঃ। ,তোগহ ভুগ্জানঃ। 

মাঙ্যাক্রোশে তৌ। ১ ৃ 
মাঙ্যোগে শতৃশানৌ স্ত আক্রোশে গম্যমানে | মাপচন্ মাপচমানঃ শক্রুঃ। 

মাঁটাবেতি ট্াং প্রাপ্তায়াং বচনম্। 

লক্ষণ-হেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ। ৮ 

লক্ষাতেহনেনেতি লক্ষণম্। লক্ষণে হেতৌ চর্তমানাদ্| সত স্তাতাম্। 
তৌ লক্ষণহেতু ক্রিয়ায়াশ্চেন্তবতঃ। শয়ান। ভুঞ্নতে যবন1ঃ। হেতৌ। অর্জয়ন্ 
বমতি। 

হণ যজ্ঞনংযেগে শতৃঃ 

যজ্ঞনংযোগে বর্তমানাৎ স্থনোতেঃ শতৃঃ স্তাৎ। সর্ষে" সথন্বন্তঃ ৷ সর্ব যজ- 

মানা সত্রিণঃ। সংযোগগ্রহণং প্রধান প্রতিপত্তার্ম। তেন যাজ্জিকেযু মাতৃৎ। 

অর্থঃ স্্রতো । ৮ 

অর্থতেঃ শতৃঃ স্তাৎ প্রশংসায়াম্। অর্মিহ তবান্ বিদ্তাম্। অর্নিহ ভবান্ . 

পৃূজাম্। স্তাবিতি কিম্। অর্থতি বধং চৌরঃ। 

দ্বিষঃ শত্রে | + 

দ্বিঃ শতৃঃ স্তাৎ শত্বৌ ঘে। দ্বিষন্। শত্রাবিতি কিম্। বেটি তার্ধ্যা 

পতিম্। 

ধারীঙ্ ভ্যামকুচ্ছিণি। ৯ 

আভ্যাং শতৃঃ স্তাৎ অকুচ্িণি ঘে। ধারয়ঙ্নপনিষদমূ। অধীয়ন্ পারায়ণম্। 

অকৃচ্ছিণীতি কিম্। কৃচ্ছেণ ধারয়তি। কৃচ্ছে'পাধীতে | 

জ্বোহতঃ ॥ ১ 

জুখরত্ঃ স্তাং | জর্ন্। জরতী। 



৪৪৫ বৃহম্যুপ্ধবোধব্যাকরণমূ। 

যজগৃঞভ্যাং শানঃ। ৯ 

আভ্যাং শানঃ স্তাৎ বর্থমানকালে। যজমান$। পবমানঃ। 

তীপ-মবতস্যতৃস্যমানৌ । ১৭। ৩। ৫৬ ৫ 

ধোরে তৌ ক্রমাৎ ত্যাঃ প-মবৎ স্তঃ। করিষ্যন্ ॥ করিষা- 

মাশঃ। | 

ক্রিয়ায়া লক্ষণহেত্বোনিত্যমিতি বন্তব্যন্। » 

অর্জয়িষ্যন্ বসতি । | | 

ক্তাদিপাদঃ। 

ঞি-ভ্রাজ-ত-সহ-রুচচর-ৃধ-হত-প্রজনাপত্রপালংক্কনিরা- 

ুম্মদ-পত-পচ ইঞুর্ধে.।'১০। ৪ ১ 

এত্য ইঞুঃঃ স্যাদৃঘে। 
শীলাচারসাধুদিতি বক্তব্যমূ। ১ 

উত্তরত্রাপান্থবর্ততে। 

কারয়িফুঃ।' ভ্রাজিষুঃ। তবিষুঞ। সহিষঃ। রোচিফুঃ । 
চরিফুঃ। বদ্ধিযুঃ। বিষ | প্রজনিষঃ। অপত্রপিষুঃঃ। অলং. 
করিযুঃ। .নিরাকরিষুঃ। উন্মদিষ্টঃ। উৎপতিষুঃঃ। উৎ' 

'পচিফুঃ। 

কচিদন্থত্রাপি | 

গৈ। পেকুঃ। দাঞ,। দেখু:। 

ফুুক ভূজেও। ১০। ৪। ২ 
আত্যাৎ ষ্ুক্ স্যাৎ ঘে। ভূষুঃ। জিফুঃঃ | 
গ্লাা-স্থা-ক্ষিপচ-পরিযৃজ্বঃ ্ও। ১০। ৪1৩ 

. এভাঃ লু স্যাদৃঘে। গ্রাত। জাসুও। স্থাকুঃ| লেযুঃ। 
পক্ষও | পরিমান: | 



।ইফঃাদিপাদঃ। 8৪১ 
ক্ষিপ-ত্র-গৃধ-ধ্ষঃ রুও। ১০। ৪ ৪ 
এত্যঃ কঃ স্যাদৃঘে। ক্ষিপ্ুঃ। নও । গৃধুও। ধহুঃ। 
শৃ-্থাভুষ্ষমগম-ইন-লস-র্য-পত-পদো! এ কঃ ১০। ৪1 ৫ 
এত্যো এঞকঃ ম্যাদৃঘে। শারুকঃ। ছাযুক)। ভাবুকঃ। 

কামুকঃ। গামুকঃ। ঘাতৃকঃ | লাধুকঃ। বধুকঃ। পাতৃকঃ। 
পাদুকঃ। 

ভিক্ষ-জল্প-কুট_লুণ্ট“বডঃ যাকঃ। ১০। ৪1৬ 
এভ্যঃ ষাকঃ স্যাং ঘে। ভিক্ষাকী। জন্নাকী। কুট্রাকী। 

লুণ্টাকী। বরাকী। 
পতি-গৃহি-্পৃহিশীঙ আনুঃ। ১০। ৪18 
এত্য আনু? স্যাদধে। পতয়ানুঃ। গৃহয়াদুঃ। স্পৃহয়ালুঃ। 

শয়ানুঃ। 

শৎ-সদৃ-সি-ধেদোরুঃ। ১০। ৪1৮ 
এভ্যে। রঃ স্যাদৃঘে। শত্রুঃ | সঙ্গঃ। সেরঃ | ধারু। দারঃ' 
ঘস-অদঃ ঝ্বরঃ| ১০। ৪1৯ 

ঘম্মরঃ। ত্যমরঃ | অন্মরঃ। 

কাশশ্দেতি বক্তব্যম্। 4 

ফাশ্মরী। গন্তারী। 

মিদৃ-ভাস-ভগ্রো ঘুরঃ | ১০] ৪। ১০ 
এভ্যো ঘুরঃ স্যাদৃঘে। মেছুধঃ। ভামুরঃ | তঙ্গুরঃ 
ছিন্তিদিদঃ কুরঃ। ১০,৪। ১১ 

ছিছুরঃ। ভিদুরঃ। বিছুরঃ | 
জাগৃ-ষউভ্তধজ -জপ-বদ-দন্শ-উকঃ। ১০1 ৪। ১২ 

৫৬৪ 



৪৪২ বৃহন্ুগ্ধবোধব্যাকরণমৃ ॥. 

” ,জাগরূক:। যাষজুকঃ। জংজপুকঃ। ববদুকঃ। দন্শৃকঃ। 
যঙস্ত চল-পত-সহ-বহঃ কিঃ | ১০। ৪ ১৩ 

চাচলি£। পাপতিঃ | সাসহিঃ। বাবহিঃ। 4 

দ্বিশ্চাদ্রঙলোপিনঃ। ১০। ৪1 ১৪ 

আদস্তাদৃবর্ণান্তাতুঙলোপিনশ্চ কিঃ স্যাদৃঘে। তেযাঞ্চ 
দিত্বযূ। দদিঃ। চক্রিঃ। জঙ্বিঃ। 

যাযায়-ভাম-কস-স্থেশ-পিষপ্রমদোঁবরঃ | ১০। ৪। ১৫ 

এত্যে। বরঃ স্যাৎ ঘে। যাযাবরঃ।॥ ভাম্বরঃ। কম্বরঃ। 

স্থাবরঃ। ঈশ্বরঃ। পেঘরঃ | গ্রমদ্রঃ। 

ক্ষরপ্ স্-জীন্-নশ-গম-স্তমশ্চ। ১০। ৪। ১৬ 

এভ্যঃ ক্্রপ, স্যাদৃঘে মম্যচতঃ। সৃত্বরী । জিত্বরী। ইত্বরী। 

নশ্বরী। ন্ুরী। ূ 
হিন্স-দীপ-কম্পাজস-্মিউকমন্-মোরঃ | ১০। ৪) ১৭ 

ভিৎম্রঃ। দীপ্রঃ। কম্প্রঃ। অজত্রঃ। ম্মেরঃ। কআঃ। নত্রঃ। 

সন্-ভিক্ষাশন্স উঃ । ১০। ৪ । ১৮ 

রিপ্ম্থঃ। ভিক্ষুঃ। আশহস্ঃ। 
বিন্দিচ্ছ, | ১০ ৪1 ১৯ 

এতো নিপাত্যেতে। বেভীতি বিন্দুঃ। ইচ্ছতীতি ইচ্ছুঃ। 

স্বপ-তৃষ-ধূষো ডুজ্। ১০1 ৪। ২০: 

বপ্নকৃ। তৃষ্চকৃ। বৃষক্। ৭. 
শ-বন্দ আরুঃ। ১০।৪। ২১ 

আভ্যামারঃ স্যাদ্ঘে। শরারুঃ। বন্দারঃ ! 

কুক্লকৌ ভিয়ঃ। ১০1 ৪1 ২২ 



২ ইঞ্জাদিপাদঃ। ৪8৩ 

ভীরুঃ। ভীলুকঃ। 

স্পৃহি-গৃহি-শ্রু-দ্-জেরায্য | ১০। ৪ ২৩ 
এত্য জীযাঃ স্যাদৃষে । স্পৃহ্যাধ্যঃ। গৃহ্যাষ্যঃ। শ্রবাষাঃ। 

দরাধাঃ। জয়াষাঃ | 
' " গ্িমগ্ডিজি-জনি-নন্দিভ্যোইভ্তঃ | ১০। ৪ ২৪ 

গওয়ন্তঃ। মওয়ন্তঃ। জয়ন্তঃ। জনযুভ্তঃ। নন্দয়ন্তঃ। 
স্তনিগদিমদি-হৃদি-দুষেরিতুঃ। ১০। ৪। ২৫ 

স্তনয়িতুঃ। গদয়িতঃ। মদযিতুঃ। হৃদয়িতুউ। দুষযিত্বঃ। 
ক-গৃ-জাগ্ুঃ কিঃ । ১০। ৪ ২৬ 

কীধিঃ। গীধিং। জাগৃবিঃ। 
জীর-শীধি-স্তীবি-কবি-বধি-দরবি-ছবি-স্থবি-দিদীবি-দিবয়ঃ ! + 
এতে কান্ত! নিপাতাস্তে । জু জীবিঃ শকটম্। শশীবিঃ ছিংশর। সত স্তীবিঃ 

অধবর্ষ]ঃ। কৃ কৃবিঃ বায: | বুগি বধিঃ বংসঃ।' দূ দধিঃ হপকারোপ- 

করণম্। ছে! ছবিঃ দীপ্রিঃ | স্থা বিঃ তগ্্রবায়ঃ | দিব দিনীবিঃ গাহপত্াঃ। 

দাঞ দিবিঃ ধূর্তঃ। 

স্বয়ং-শৎ-বি-সং গ্রাভুবো! ডুঃ। ১০। ৪1 ২৭ 
এর হার 

প্রযোগতোহন্তম্া্দপি। ৮ 

আখন আখুঃ। দ্র গতৌ দ্রঃ | শক্রুদ্রঃ | রি শতক্রুঃ( মিতক্রঃ। 

হরিদ্রঃ$। বিব লগতো ঘিবুঃ/ কীতি শব্বং করোতি কীক্ঃ। 
ইতঃ পরং শীলার্দিনিবৃত্বিঃ 

্থ-ধুখন-হ্-চর-পূ-সহ-বর্থ ইত্রোধে। ১০। ৪। ২৮ 
এত্য ইত্রঃ স্যাদ্ধে। লবিপ্রধূ। অরিত্রযূ। ধবিত্রষূ। খনিত্রমূ। 

মবিব্রমূ। চরিত্রযূ। পবিভ্রমূ। সহিত্রমূ। ধহিন্রযূ। 
ভটিত্রমিতাগি। 4 



898 বৃহ্মপ্ধবোধব্যাকরণয্ । 

“ ঘঞলনটোহঘে । ১০। ৪1 ২৯ 

ধোরেতে স্থ্যর্নত্ ঘে। 
ঘঞলৌ পুংধীতি বক্তব্যমূ। + রি 

প্রাকারঃ। পাদঃ। দাশঃ। উপাধ্যায়ঃ।' প্রাধাদঃ। 
সমাজঃ | শমঃ। কামঃ। বামঃ। আচামঃ। আমঃ অমঃ। 

যামঃ যমঃ। বিশ্রামঃ বিশ্রাম 

কভাবেহুমী। ১০। ৪1 ৩০। 
কে ঘঞ সংস্তায়াম। প্রয়োগতন্বসংজ্ঞায়ামপীতি বক্তব্যম্। ১ 

গ্রঘমঃ। বধঃ| করঃ। নিলয়; | সমজঃ। নয়ঃ। লয়ঃ। 

জ্ঞানমৃ। মানম্। প্রবেপনযৃ। বয়নম্। অজনমৃ। দরিদ্রাণম্। 
শয়নম,। 

শ্রি-নী-ভুবোহগে ধরঞ্,। ৮ 
অগিভ্য এভো। ঘ€ ম্তাৎ। অলোইপবাদঃ | আায়ঃ। নায় ভাবঃ। 

অগেঃ কিম্। প্রশ্র্ঃ। গ্রণমং। প্রতবঃ। প্রভাব ইতি তু প্রকুষ্টো৷ ভাবঃ 

প্রতাবঃ। 

গ্যভিভ্যাং রু-লুভ্যাম্। ৮ 

গিপূর্ব[দ্রোতেরভিপৃর্বালুনাতেশ্চ ঘঞ্, স্তাৎ। সংরাঁধঃ। বিরাবঃ। 

, অভিলাবঃ। আভ্যাং কিম্। রবঃ। লবঃ। 

বেঃ ্ু-শ্রোঃ স্রন্বশ/ব ছন্দোনায়ি চ। ৮ 

বেঃ পরাভ্যাষাভাং ঘঞ স্তাৎ স্তধোস্ত অশবে চ্ছন্দো নায়ি চ। বিক্ষাবঃ[ 

বিশ্রাবঃ ! পটন্ব বিস্তারঃ। অশন্া ইতি কিম্'। বিস্তরে। বচসাম্। ছনে। 

নাস তু।. বিষ্টার পঙ্ক্তিঃ ! বেঃ কিম্ ॥'ক্ষবঃ। শ্রবঃ। সংক্ষবঃ | সংশ্রবঃ। 

স্তরঃ। 

সঙ! যু-দু-দ্োঃ স্ব-গ্রহাভ্যান্ত য্ত-মৃষ্ট্যোঃ | ৮ 
সমঃ পরেভ্য এভ্যে। ঘঞ্চ, স্তাৎ। স্তগ্রহাভ্যান্থ ব্রমাৎ যম্তমু্টো।;| সংযাবঃ। 

স্সংদাবঃ। সংদ্রাবঃ। সংক্তবঃ। বস্মিন দেশে স(মগা;ঃ সমেত্য যজে স্ববন্তি 
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ম দেশ ইত্যর্থ; | যজ্ঞ ইতি কিম্। সংস্তবঃ পরিচয়: | মল্লন্ত সংগ্রাহঃ দূ মুষ্টি- 

রিতার্থঃ। মুষ্টো কিম্। সংগ্রহ ধান্যস্ত । সমঃ কিম্ৃ। যবঃ। প্রযবঃ। দ্ব 
বিদবঃ। দ্বঃ। প্রদ্রবঃ। স্তবঃ। 

গ্রাৎ ক্ু-ক্র-স্তোঃ স্স্বঘজ্ঞে। » 

_. প্রাদেভ্যো ঘঞ্,স্যাৎ জুঞন্ধ অযজ্ঞে। প্রস্রাবঃ। প্রদ্রাবঃ। প্রস্তাবঃ। প্রস্তারঃ। 

অযজ্ঞ ইতি কিম্। বহিষঃ প্রস্তরঃ। পপ্রাৎ কিম্। অবঃ । দ্রবঃ। স্তবঃ। স্তরঃ| 
ম্বাদোইবোদে| গৃ-নীভ্যাম্। + 

্থাস্তযাং পরাদ্গৃধোরবোস্ঠাং পরাননয়তেশ্চ ঘ্ঞ্ স্তাৎ। নিগারঃ উদগারঃ। 

অবনায়ঃ উন্নায়ঃ | এত্যঃ'কিম্। গরঃ সঙ্গরঃ। সন: নায়ন্ত পূর্বেণ। উন্নয় 

ইতি চ বক্তব্যম্। 

নিরঃ পুবঃ। % | 

নিরঃ পরাৎ পৃধো ধর স্তাৎ। নিপ্পাবঃ। পনিরঃ কিস্। পবঃ। 

উদ্ঃ শ্রি-যু-দ্র-পু-গ্রহেভাঃ । + 
উদঃ পরেত্য এভ্যো ঘঞ, স্তাৎ। উচ্ছায়ঃ| উদ্যাঁবঃ1 উদ্দদ্রাবঃ। উৎ* 

পাঁবঃ। উদ্গ্রাহঃ | উদঃ কিম্। শ্রয় ইত্যাদি। 
পরে নীঁন্-গ্রহাৎ দাত-ক্রম-যক্ঞে বাতু ভূবোইবজ্তায়াম্। ৮ 
পরিপূর্বানীঞ ইনে। গ্রহাচ্চ ঘঞ, স্তাৎ ক্রমাৎ দ্যতক্রমযজ্দঞেযু। ভবতেন্ত 

অবজ্ঞায়ান্বা। দ্যুতে পরিণাষেন শারান্ হস্তি। ক্রমে পর্যযায়ঃ | যজে উত্তর 

পরিগ্রাহঃ। অধরপরিগ্রাহঃ। অবজ্ঞায়াং পরিভাবঃ পরিতবঃ? এঘিতি কিম্্। 

পরিণয়ঃ। পর্যায়ঃ | পরিভবঃ। সর্বতে| ভবনমিত্য ্ঁঃ। ্ 

নেরিনোইভ্রেষে। + পু ' 

নেঃ পরাদিনে! ঘঞ, স্যাপত্রেষে । স্তায়ঃ। অভ্রেষ ইতি কিম্। স্তয়ং গতঃ 

পাপঃ। ৃ্ 

বুধান্তে ্রস্ত,দশ্চ । ১৫ 

নেঃ পরাৎ বে! বৃঞক্চ ঘএ স্যাৎ ধান্তে। কিরতেম্ত নেরুদশ্চ । বীবারে! 

স্বীহিঃ। ধান্ত ইতি কিস নিবরা কন্তা। নিকার) উৎকারে। ধান্তগ্ | অন্তত্র 

নিকরঃ পুম্পন্ত । উতৎকরো ভৈক্ষ্যন্ত । 
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ব্যুপাৎ্শীঙঃ ক্রমে । ১ 

আভ্যাঁং শীতে ঘঞ স্তাৎ পর্য্যায়ে। বিশায়ঃ উপশায়ঃ| ভ্রম ইতি কিম্। 
বিশয়ঃ। উপশয়ঃ| ঠ 

চেরাসত্বাবন্তেয়ে। ৯ ৃ 

চের্ধঞ স্তাদাসতৌ গম্যমানায়ামস্তেয়ে। পুষ্প গ্রচায়ঃ। অসত্তাবিতি কিম্। 

ষষ্ট বৃষ্ষাগ্রাৎ ফলানাং প্রচয়ঃ| অস্তেয় ইতি কিম্। পুষ্পপ্রচয়স্টৌর্যোগ। 
ন্বাদগ্রহ আক্রোশে। ১ 

আভ্যাং গ্রহো ঘঞ, স্তাদাক্রোশে। নিগ্রাহস্তব তৃয়াৎ। অবগ্রাহস্তব তৃয়াৎ। 
আক্রোশ ইতি কিম। নিগ্রহঃ অবগ্রহঃ। 

প্রাল্লিগ্নায়াম্। ৮ 

প্রাদ্গ্রহো!৷ ঘঞ স্যাল্লিপ্সায়াং গম্যমানায়াম। পাত্রগ্রগ্রাহেণ চরতি 
ভিক্কুঃ। রি 

বাড়ে! রু-প্রঙঃ। ৯ 

আউ. পূর্বাধদ্রৌতঃ প্রবতেশ্চ ঘঞ বা স্তাং। আরাবঃ আরবঃ। আপ্লীবঃ 
আগ্লবঃ। | 

গ্রহোইবাধর্ষবিঘান্ছে।১+- 
অবাদ্গ্রছে। ঘঞ, ব1 স্তাৎ বৃষ্টিবিঘাতে। অবগ্রাহঃ অবগ্রহঃ। অগ্ঠত্র অব. 

গ্রহঃ পদস্তয। 

প্রাত্রশ্বি- 'তুলাহত্রয়োঃ। ৯ 
: প্রাদ্্রহো ঘঞ্,বা স্তান্রশ্মৌ তূলাঙাত্রে চ। গ্রাগ্রাহঃ প্রগ্রহঃ। অশ্বাদি- 

রজ্জুরিতযর্থ:। তুলাগ্রগ্রাহেণস্চরতি ইিলাপ্রগহেণ চরতি। 
বুর্বাচ্ছাদনে । ৯ (১) 
প্রাদ্বূণে! ঘঞ, ঝা স্তাদাচ্ছাদনে। প্রাবারঃ প্রবরঃ৭ অগ্তত্র গ্রবরা গৌ£। 
ঘেত্রাদো।+ " 
আদে €েঁ ঘঞ, স্তাৎ। সরতীতি দারঃ | অতিসারঃ। রুপরতীতি রোগঃ। 

বিধাতীতি ব্যাধঃ | দারয়ন্তীতি দারা: । জরয়তীতি জারঃ ' দূরেপাকঠ | ফলে- 

পাকঃ। শ্রাদিরাককৃতিগণঃ। * 

৯০ বুরিতি। পুলা হিলি 
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ধ-ডে নায়্যবাৎ তু-স্ভ্যাম্। ৯ ০ 

অবাৎ পরাভ্যাং তু স্তত্যাং ঘঞ, স্যাৎ ধে ডে চবাচ্যে সংজ্ঞায়াম্। অবঃ 

তীর্যযতেইুননাম্মিন্ বা অবতারঃ। অবস্তারঃ। ক. + 

নামি ঘঃ প্রায়েগ। * (১) 

ধো ঘঃস্তাৎ সংজ্তায়াং গ্রায়েণ। উরশ্ছাগ্তেহনেন উরশ্ছদঃ | দৃত্ুচ্ছদঃ। 

যুগমাদেরল্। + , 

হবরাস্তাহুবর্ণাস্তাদৃবণাস্তাদ্গমাদেশ্চ অল্ স্তাৎ। বয়ঃ। লয়ঃ। দবঃ। ধরঃ। 

গমঃ। গ্রহঃ। বশঃ। রগঃ। মর্ঃ। ব্যধঃ। জপঃ। অগিগ্রহণাৎ। উম্মাদঃ। 

আব্যাধঃ । প্রজাপঃ। 

গম। গ্রহ। বশ। রণ। অগিমদ। আ'গব্যধ। অগিজপ। গমাদিঃ। 

পণঃ পরিমাণে । % ৪ 

পরিমাণে অথে পণে! অল স্তাৎ। মূলকপশং। শাকগণঃ। সংব্যবহারার 

মুলকাদীনাং যঃ পরিমিতে। মুষ্িরধ্যতে তস্তেদমভিধানম্। 

সঃ গ্রজনে | % এ 

সরতেরল্ শ্যাদ্গর্ত গ্রহণেহর্থে। সরঃ। উপদরঃ। স্ত্রী গবীধু পুংগবন্ত 

গর্ভধানার় প্রথমমুপরণমিত্যর্থঃ | 
গেরদঃ। + 

গিপুর্বাদদে। অন্ স্যাৎ। প্রঘসঃ | গেঃ কিম্। ঘাসঃ। 

সমোইজঃ পশৌ। + 

সংপৃর্ববাদঞতেরল্ স্তাৎ পশৌ বিষয়ে । সমজঃ পশুনাং সঙ্বঃ । 
প্রাচ্চ মদে! হর্ষে। ৮ র্ * 

প্রপূর্ববাৎ সংপূর্ববাচ্চ মদে! অল্ স্তাৎ হযে । গ্রমদঃ। মন্বদঃ। 

বিন্যত্যুপাৎ হ্বোজিশ্টাঙগিভাধন্ত যুদ্ধভাবয়োঃ | %. ৪ | 
ব্যাদিপুর্বাৎ ;হ্বয়তেরল্ স্যার্থ তশ্মিন জিশ্চ। আওঙুর্বাত্ত্ যুদ্ধে অগি 

পূর্বাৎ ভাবে বাচ্যে। বিহ্বঃ। নিহবঃ| অতিহবঃ। উপহবঃ। আহবে। 
ুদ্ধমূ। *হবঃ | অগীতি কিম্। আহ্বায়ঃ। 

আহাবঃ। + 
সপ 

১। নামীতি। নামগ্রহণমনু বৃতিনিবৃত্তা্ঘম। 
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অগ্নমলস্তে। নিপাতাতে। পানায় পশব আহুয়স্তে যত্র ন আঁহাব£ উপকুপ- 
জলাণয়ঃ। 

মৃত” হস্তেবনচচান্তরস্ত দেশে। ৮ 
মৃত্তিং কাঠিন্তম্। হস্তেরল্ স্যাৎ মৃত্তো তম্মিন্ ঘনাদেশশ্চ। অর্তরনত দেশে 

বাচ্যে। অভ্রঘনঃ। দধিঘনঃ। অন্তর্ধনঃ। বাহলীকেষু দেশবিশেষঃ | অন্থত্র 

অন্তর্থতঃ। 

অপোস্তযামঙ্গাহত্যাধানয়োঃ।+ 

আতভ্যাং হনে অল্ দ্যাৎ ক্রমাদঙ্গে অত্যাধানে চ। অপধনে। অঙ্গম্। 

খ্ত্যাধানং [যন্মিন্ কাণ্ঠে স্থাপরিত্ব। অন্তানি। কাষ্টানি তক্ষাতস্তে তৎ। তত্র 
। উদ্ঘনঃ। 

ব্যয়োগ্রত্যো। ধে স্ত্ান্ত, কিছ্ব। ।+ 

বি অয়স্ ক্রু ইত্যেতেভ্যঃ পবাদ্ান্তেরল্ স্তাৎ ঘনাদেশ্চ ধে। স্তস্বাত্ত অল্ 

কিছব।। বিহন্যতেইনেনেতি ব্ঘনঃ। অয়োঘনঃ। দ্রঘনঃ। ভ্রঘণঃ। গিরি- 

ন্াদদিত্বাত্বং বা। স্তম্বে। হন্যতেহনেনেতি অ্তম্প্ঃ স্ততঘঘনঃ। 

প্রাদগৃহকদেশে ব্রিশ্চ বা। ৮% 

প্রানধন্তেরল্ ঘনাদেশশ্চ স্যাৎ ব্রিশ্চ বা গৃহৈকদেশে। প্রঘাণঃ প্রঘণঃ। 

বহিষ্বণরপ্রকোষ্ঠমূ। 
উপাৎ কিচ্চ সাশীপ্যে। * 

উপাদ্ধস্তেরল্ স্যাৎ মচ কিৎ ঘনাদেশশ্চ সামীপ্যে। পর্বতোপন:। গ্রাসা- 

দৌপদ্: | ্ 

মং-পরি-ন্যুক্ট্যো-ডিচ্চ-বুন্দ-শস্ত্র-পরিণাহ-প্রাশ্তোেযু। * 

এভ্যো হস্তেরল্ স্যাৎ সচ ডিৎ ঘণাদেশশ্চ ক্রমাদূন্াাদিঘর্থেযু। বৃনে। 
সঙ্ঘঃ। শস্ত্রে পরিঘঃ। পরিণাহে নিথে। বৃক্ষ: । গ্রাশ্ত্য উদ্ঘঃ। 

পাণিঘ-তাড়ঘ-রাঁজঘাঃ। + 
এতে অলম্ত! নিপাত্যন্তে। পাণিং হস্তি পাণিঘঃ। তাড়ঘঃ। রাজঘ' 

হসে| বাহগেঃ। ৮ 
অগি পূর্বদ্ধমো অল স্যাদ্বা | হসঃ হাসঃ। 

গদ.নদ-পঠ-স্বন-কণো নেশ্চ গিকণস্ত বীণায়াম্। + 



রি ই দিপাদঃ | 98৯ 

দিপুর্্াদগিপূর্নাাচ্চ গদাদেরল্ স্যাদ্বা গিপৃর্নাং কণস্ বীণায়।ম্।" নিগদ: 

নিগাদঃ। নিনদঃ নিনাদঃ। নিপঠঃ নিপাঠঃ। নিশ্বনঃ নিস্বানঃ। নিকণঃ 

নিকাণঃ | তষ্চাঃ গদঃ গাদ:। নদঃ নাদঃ| পঠঃ পাঠঃ | আবনং স্বানঃ। কণঃ 

ক্কাণঃ | বীণাধাম্। এ্রকণঃ গ্রকাণঃ। 

. , নি-সংঝাপাচ্চ যমঃ | + 

. এভ্যে। অগেশ্চ বমো অল্ স্যা্ধা। নিয়মঃ নিয়ামঃ। সত্যমহ সংধতমহ। 

বিয়মঃ বিয়ামঃ। উপবমঃ উপযামঃ। যমঃ যামঃ। অগেঃ কিম্। গ্রযামঃ। 

ঠীষন সীবনে বা।'১০। ৪1 ৩১ 

পক্ষে টেবনমূ। সেবনমূ। ্ 
ম্-লভোহনেকদুঃমোর্গে খল্-ঘক্োঃ। ১০1 ৪। ৩২ 
কেবলদুঃস্থবর্জাদৃগেঃ পরসা লভো মুণ স্যাৎ খলিঘঞ্জি চ। 

প্রলম্তঃ| অন্যত্র দুর্লাভঃ। একেতি কিমু। অভিদুরলন্তঃ। 
স্যদৈধাবোধ-হিম্রথ-প্রশ্রথ-্ফার-স্কাল-রাগ-কায়-নিকায়া- 

কায়াঃ। ১০। ৪ ৩৩ 

এতে ঘঞন্তা নিপাতান্তে। স্যদো বেগঃ। এধ ইমু 
অবোদঃ অবরেদঃ। হিমশ্রথঃ হিমশ্রন্থনমৃ। প্রশ্রথঃ ্রশ্রন্থনযৃ। . 
স্ফারঃ স্ফোরণমৃ। স্ফালঃ স্ফোলনমৃ।' রজ্যতেনৈনেতি রাগঃ। 
কায়ো দেহঃ। নিকায়ে। নিবাস? আকায়ম্চিতিঃ | 

খনো ড-ডরেকেকবকাঃ ॥ ১০1 ৪। ৩৪ 

আখঃ। আখরঃ| আখবিকঃ। আখনিকবকঃ| * 
ব্যাপ্তে। ভাবে শিন্॥ ১০। ৪। ৩৫ 

ধোর্ভাবে শিন্ স্যাং ব্যাপ্তে। সত্যাযৃ। নিনস্তাৎ স্বার্থে ফ। 
গাধ্রাবিণৎ বর্ততে | 

ব্যতীহারে গদ্ স্ত্রী। ১০। ৪1 ৩৬ 



8৫০ বৃহন্মগ্ধবোধব্যাকরণমৃ। :' 

ধোর্ভাবে এন স্যাং ব্যতীহারে | তদ্তশচসতিয়াযূ। এনন্তাৎ 

স্বার্থে $ঃ। ব্যারহারী। 

টিতোহথূর্ভাবে। ১০। ৪1 ৩? 

টুকারেতোহুথুঃ স্যাভাবে। বেপথ্ঠ। 

ভিতস্তজ্ঞে ত্রিমকৃ। ১০। 91 ৩৮ 

ডুকারেত স্ত্িমক্ স্যাৎ ধবর্থাক্িগ্গনে |, করণাজ্জাতহ কৃত্রি- 

মম্। £ 

স্বপ-রক্ষ-যত-গ্রচ্ছ-বিচ্ছ-যাঁচ-যজে। নঙ ভাবে নজিঃ | ১০। 

81 ৩৯ * রি 

এভ্যো। নও. সাছাবে নচ জিঃ। অপ্ঃ। রক্ষাঃ। মন্ঃ। 

প্রশ্নঃ | বিশ্বঃ ঠ যাচ্ঞা। যজ্ঞঃ | 

কির্দোহন্তাগেতি। ১০। ৪ ৪০ 

অন্তরে গেশ্ট'পরাদ্দাসত্জ্র্কাৎ কিঃ স্যাচ্গাবে। অন্তদ্ধিঃ। 

আদিঃ। 

ঢাড্ডে। ১০। ৪1 8১ 

:. ঢ[ংপরাদ্দঃ কিঃ স্যাড্ডে | বারিধিঃ। পয়োনিধিঃ। 

ভিঃ স্ত্যবে । ১০1৪ | ৪৯, 
ধো কিঃ স্যান্নতু ঘে তদন্তন্চ স্ত্রীলিঙ্গঃ। কৃতিঃ। বুদ্ধিঃ। 

মতিঃ। স্মুতিঃ।« প্র্ততিঃ। হলাদে দঃ ক্ৌচ। গ্রহলত্তিঃ । 

ভূতিঃ। চুত্তিঃ। ফুল্তিঃ | 
অঞ্াঙ্ক)ং হিভ্যঃ ক্তেরম্।4 

অঞ্চতিঃ। অন্কতি;। অংভতিঃ। 

'কণৃজ্যাপ্র/ল্পলি নিঃ। ১০। ৪1 ৪৩ (১) 
১ আজ জযতি জ্যেধাতে।রপস। অতএব জানিরিহ্যঘ ন জিটি। হানা দুর 



১. ইঞ্াদিপাদঃ। ৪৫১ 

এভাঃ ক্তে নিঃ স্যাং। কীণিঃ । গীগিঃ | জ্যানিঃ | শনি | 
চানিঃ। লুনিঃ। পুতিঃ। (১) 

সা ডি যৃতি-জতি। ১০1 ৪। ৪৭ 

স্যতি হিনোতি ফৌতি জবতীন! মেতে ক্তান্তা নিপাতান্তে। 

শীব্রজ-যজ-বিদ-স্বাস-মন-দ্রর-ভ্রটাটোন-সমজ-নিপত-নিষদঃ 

ক্যপৃ্। ১০। ৪1 8৫ 

এভ্যঃ ক্যপ্ স্যানত ঘেখ তদন্তশ্চ জিও | শষ্য। | ব্রজ্যা। 

ইজণা। বিদ্যা । স্ুত্যা। আস্যা। মন্যা। চর্য্য]। ভৃতা। 

অটাট্য।। ইত্যা। সমজাযা। নিপত্যা। নিষদ্যা। , 
কৃঃ শশ্চ। ১০। ৪1 ৪৬ " 

করোতেঃ শঃ ক্যপ্ চ ম্যাভাবে সচ সিয়াম, ক্রিয়। কত্যা। 

স-জীঘর্মঃ | ১০1 ৪1 ৪৭ 

আভাহ.যঃ জ্যাছাবে। স চকরিয়া । পরিসম্্য। | জাগর্ধ্য। 

হজ্ঞযাদ?। ১০। ৪1 ৪৮ 

আভ্াামঃ স্যাৎ স চস্্িয়াম্। প্রশংসা । দিদ্ক্ষী। অটাটা। 

71 য়া। 

সেক্তাং সরোঃ। ১০। ৪ | ৪৯ 

ষন্মাৎ ক্তো৷ বিহিতঃ সেযূ স সেম ভ্ঃ তক্মাদ্রমতে| ধোরঃ 

স্যাং সচ জ্ত্িযাযু। ঈহা। জাগর|। মেমৃক্তাৎ' কিৃ। 
নীতিঃ | রাদ্িঃ। 

১-8:৮218-44825328 ৯ 
রি নি সম. চৈ 

পাদয়:। তদুক্তং কবিকমদ্রমে | গি পাদিরপ্যপৃঃ | স াদিবিতি। অস্ত্ার্থণ। গিগিকাবা- 

মুনন্দং পাদিরপিকারাৎ আীদিশ্চ। অপু: পৃতভিনঃ স পথাদিম্ু(দিবিডি। ৪ 

১। হু।গিণণে পুবত্রনম্রা ফলং দর্শ়তি পৃতিরিতি। 
ডি 



৪৫২ বহন্ুপ্ধবোধব্যাকরণমূ। *. 

হুলেচ্ছা-জরা-তারা-ধারা-বাধা-গোধা-হারা-কারা-রেখা- 

লেখা-চুড়াঃ। ১০। ৪1 ৫০ 

এতে আস্ত নিপাত্যন্তে। চোদন। চূড়া । 
আরা-বগা-বশা-শোভা-লজ্জাদ্যা ইত্যপি বক্তব্যম্। % 

ভীষি-চিন্তি-পুজি-কথি-কুন্বি-চর্চি-ম্পৃহি-তোলি-দোলি- 

ধিডিদাদ্যাত্বর্ঘটাদেওঃ।.১০। ৪। ৫১ 

এত্যো ডঃ স্যাৎ স চক্ত্রিয়ামৃঃ ভীষা। চিন্তা। পূজা 
কথ|। কুম্বা। চট্চা। ম্পৃহা। তোল|। দোলা। পচা। জরা । 
ভিদ]| 'ছিদ!। গুহ]। বিদা। ক্ষিপা। জন গীড়।। রস । 
হাজা। সরা। রুজা || খটা। ব্যথা। ত্বরা। 

ভিদাদিরাককতিগণঃ | ৯ 

ঘট যমঙ্ চেষ্টে। 'জ না জ্যানৌ। ক্ষজি ক্ষজ ষমঙ দানগত্যে:। প্রথ 

ধমঙ খ্যাতৌ। ব্যথ ষণ্উ, ছুঃথে। কদ ক্রদ কটা ষমঙ, বৈরুব্যবিকলতয়োঃ | 

আদ মষঙ, ক্ষোদে। স্ব মঘউ, বিদারে। ক্রপ যমঙ, কৃপায়াম্। ক্রব মঙ, 

তয়ে। দক্ষ ষমউ হিংসনে। ত্রপু ষ মিঙ. লজ্জায়াম্। প্রদ ম ষঙ. প্রসবে 

ততৌচ। ঞ্রিত্বর ষমঙ. বেগে। এতে আত্বর ঘটাদয়ঃ। (১) 

. আতোহন্তঃ শ্রদৃগেঃ | ১০। ৪1 ৫২ 

_ এভ্যঃ পরাদাদন্তাৎ ডঃ স্যাৎ সচ স্তিয়ায্। অন্তর্দ]। শ্রদ্ধা। 
হজ্ঞা। প্রমা। | 
কীষি-শরহথি শ্িদ্থি-বেতিবন্দাযেহনঃ | ১০। ৪ | ৫৩ 

এত্যো। 'অনঃ স্যাৎ স চস্ত্রিয়াযৃ। কারণা। ঈষণা। শ্রন্থনা। 

গ্রন্থনা । বেদনা । বন্দনা । আমন! 

রঃ 

শশা রি 
সপ পিপিপি 

১। আওত্বরঘট।দী্নাং ঘটা দিব্ববূপধাস্ত/ন।ং কবিবল্পদ্রমে ধিংকরগন্ত বিস্তিদাদিভো 12৩, 

ইতি পণিনিশ্তরে যিন্াত্রনির্দেশদতর্ষটাদেরনির্দেশাথ ' তশ্মতোপকারার্থম্। স্বমতে তেঘ।ং 

শ্বপদেনৈব নির্দেশাৎ কা রামুবন্ধকরণমনর্থকম্। | 

সপ 



১ ইফখাদিপাদঃ | ৪৫৩ 
আনিচ্ছার্থস্ত ইষে। তৌদাদিকন্ ঘট্টেশ্েতি বক্তবাম্। ১ 

পর্যোষণ1। অন্বেষণ! । ঘটনা । পরীষ্টিরিত্যপি। 

প্রশ্নাফ্যানে ণিঃ। ১০। ৪1 ৫৪ 

প্রশ্নে আখ্যানে চ ধোণিঃ স্যাৎ সচ স্ত্রিয়াম। কাহকারি- 
মকাষঠি। সর্ববাৎ কারিমকার্ধমূ । 

ণকো! বা। ৮ 

প্রশ্নাথ্যানে ধোর্ণকে| ব স্তাৎ সচ স্ত্রিয়াম্। কাং কারিকাং কারিং ক্রিয়াং 

কৃভাং কৃতিং বা অকার্ধী;ঃ সর্ধাং কারিকাং কারিং ক্রিয়াং কুত্যাং কৃতিং ব। 

অকার্ষম। কাংগণিং গণিকাং গণনাং ব| অকার্ষীঃ সর্বাং গণিং গণিকাং 

গণনাং বা অকার্ষম্। 

পর্য্যায়ার্হোৎপত্ুপেযু। ৮ 

পর্যায়ে অর্থে উৎপত্তাবুণে চার্থে দ্োোত্যে ণকঃ স্তাদ্ব! মচ স্ত্রিরামূ। পর্যযায়ঃ 

ক্রমস্তত্র ভবতঃ শায়িক1। ভবতোহগ্রযায়িকা। অর্থ যোগ্যতা তত্র অর্থতি 

তবানিক্ষৃভক্ষিকাম্। উতপতৌ ইক্ষুভক্ষিকা মে উদপাদি। খণে ইক্ষুতক্ষিকাং 
মে ধারয়পি। পক্ষে যথা প্রাপ্তম্। |] 

সংজ্ঞ।-ধুনর্দেশয়োশিত্যম্। * 

জ্ঞায়াং ধুনির্দেশে চ নিত্যং ণকঃ স্যাৎ সচ স্তরিয়াম্। উদ্দালপুষ্প ভঞ্জিক1। 

শলভঞ্জিক]। মদনভঞ্জিকা ৷ আথুপথাদিকা। ধুনির্দেশে। শায়িক|। ভেদিক1। . 

পায়িকা। ছেদদিক|। ৮ | 
রোগাখ্যায়াং বহুলম্। ৯ | 

রোগাখ্যায়াংধোর্ণকঃ হ্াদ্বছুলং সচ স্ত্িয়াম্। প্রচ্ছদিক1। প্রবাদ্তুক!। 

বিচর্চিক।। বাহুল্যাৎ কচিনন। শিরাহর্ডিঃ। 

নঞ্জোহন্যাক্রোশে স্ত্রী | ১০। ৪ ৫৫ (১) 

নঞঃ পরাদ্ধোরনি+ স্যাদাক্রোশে স চ্ত্রিয়াযু। অজীবনি- 
স্তব ভূয়াৎ। এবমপ্রয়াণিঃ। 

পদ টা িপাশপাপ্পাপাপাসপরারাজপীস্থিপপজদ। | ৮ তাপসী শিপীশিশিশিািশিশাটি শশী শিতা শিস 

১৯। স্ত্রীগ্রহণমনু বৃত্বিনিবৃত্তার্থম্। 



৪৫৪ বহম্ুপ্ধবোধব্যাকরশযু |, 

"ঈষদুঃ-ঘো5 খল্ ভাবে ঢে। ১০। ৪1৫৯ 

এভ্যঃ পরাদ্ধোঃ খল্ স্যান্ভাবে ঢে চ। ঈষংকরঃ কটন্তয়া। 
দুক্ধরঃ। সকরঃ। ” 

ডূ-কুঞ্ন্চাত্থে ঘ-্ঢাদ্দিতি বন্তবাম্।% | 

ঈবদাদে; পরাত্যাং ঘ ঢপূর্বাকণ ত্যাং তুক্কঞ্ ভ্যাং থল্ স্তাং চার্থে। অনাঁঢো. 
নাঢোন ঈষদুরতে ঈমদাঢান্তবং ভবতা। ৪৭্যন্তবম্। অনাঢা আঢাঃ স্থখেন 
ক্রিয়তে ম্বাঢাঙ্করো দেবদত্তো ভবতা। দুতাঢানবরঃ ॥ 

আঅ[তোহনোহদরিদ্রঃ। ১০। ৪1৫৭ 

দরিড্রার্জাদাদন্তাদীষদ্ুঃসোঃ পরাদনঃ স্যান্াবে টে চ। 

ঈষৎপানঃ | দুর্্লানঃ। সুপানঃ। অদতি্ ইতি কিযু। 
ঈষদ্দরিদ্রমৃ। 

দৃশ-শাস-যুধধৃষয়যো ব] | ১91 81 ৫৮ 
ঈষদ,এসোঃ পরেভ্য এভ্যোহনঃ জ্যাদ| ভাবে কে চ। 

সুদর্শনঃ মুদর্শঃ | ছুঃশামনও ছুঃশানঃ | দুধ্রযোধনঃ মা 

দুর্দর্ণঃ | দুদধর্যঃ | দুশ্র্ষণঃ | দুঃদ্র্ঘঃ। ঈনার্সা? ঈসন্সর্ষঃ | 
তাদধ্যে চতুমূ । ১০। ৪ | ৫৯ 

ধোশ্চত্ম্ স্যাং-তাদর্যে | কু, দহ যাতি। 
কালশক্কার্থাদিতিঃ। ১৫ 5: 

কাপরবাচিভিঃ শার্থ[দিভিশ্চ শবৈর্বোগে তাদর্ঘো চতুম্ সাৎ। ভোকং 
কাল: সময়ে] বেণট অবসরে বা। ভোক্ং মর্থঃ পর্য্যাঞ্চো নিপুণঃ গ্রবীণঃ 
কুশলো। অবং বা। আধিনা রন্তং মনঃ |. রস্ং কামো বা। শ্রোতুং শ্রোত্রম্। 
দরইং চক্ষুঃ। যদ, ধনঃ। ইত্যাদি। 
+াশাাশাাশশশক্ীীটিি 

*১। কালেঙি। অত্র কাঁলাদিশব্দমযোগে পুনরিধানদামর্থাৎ হাদর্থো চতুমিতার ধাঠ 

যোগ এব বিধানমিতি বেধ্যম। হেন শিক্ষিত জট| ইতাদি প্রযোগ! নঙ্গাঃ। 
র্ রর 

৯ স্পট পপ পপপা শি শাশাতা 7৯ পপি পাপী শি শিপ পিস্পা? পাপ পপি শি 



, ইঞ্চাদিপাদঃ। ৪৫৫ 

শক-ধৃব জ্ঞ| গ্রা-ঘট-রভ-শভ-ক্রম-সহাহান্ত)দৈি। ৮ (১) ল্স্প 

এভিধুণভর্যোগে চতুম্ ম্যাৎ। ভোক্ত,ং শরোতি ধুতি জানাতি-গ্লায়তি 

ঘটতে আরতত লভতে গ্রক্রমতে উৎসহতে অহৃতি বা। ভোক্তমাস্ত ভবতি 

বিগ্ভতে বা। পর্বপ্রেণ ভোক্ত,ং ধনমন্তি। 

.. ইচ্ছে ধৈকো। 40২) 

ইচ্ছা্থৈধু ভির্যোগে চতুদ্ স্যাৎ একন্মিন্ থে মতি । ভোক্ত,মিচ্ছতি বাঞ্ছতি 
কাময়তে বি বা। 

তমাচ্ বা নিষেধেইলহ খলুনা। ১০। 91 ৬৯ 
নিষেধার্থয়োরলৎ খন্বোর্োগে ধোঃ জ্াচ স্যা্!। অলৎ 

দ্ী অলৎ দানেন। খনু গীত্ব। খলু পানেন। 
পূর্ব্কানে | ১০ | ৪1 ৬১ * 

পর্বন্মিন কালে স্িতাদ্ধোঃ তৃাচ স্যাং।, বিষণ নত্ব। 

স্তীতি। 
ক্বাগরদেশে ঘৈক্য ইতি বক্তবাম্। ৯ টি 

তেন গুরে। হুক্তবতি শিষ্য ভুউ্ক্তে ইঠ্যাদৌ ন স্যাং। 
কচিদ্রগ্রাকৃকালেপি। ৮ 

কপ সি +াাাটিকা77 শি শট শিিশিট টি শশা সি শশী তি পপি 7 াশীশীশিশাশীশ টি সিএ টিনার 

১। শকধৃষেতি। ভোজনাদেঃ শত্তযাদিপ্রযোজনহভব।ৎ তাদ রি 
বিধিরযম্। তথাচ ভোন্স,ং শরেতী ত্র ভেোজ্নলিষযিনীপ পৃওরিতি প্রতীয়তে। এবং 
ধৃুঝোতীহা ভো'জনবিষযে প্রগরভত।। জানীতীতার নৈপুবাহ।  গ্রাভীত্যহাশকতিঃ। 
ঘটত ইচাত্র চেষ্টা। আবভত ইন্যতাদ্যকৃতিঃ। লভত ইতাত্র প্রাপ্ডিং | প্রক্রমত ইতাত্রা- 
রগ্ঘঃ। উৎসহভ উত্রত্র/ধাবসা”' | অঙতীতাত্র যোগাতা। অস্্রীচদৌ সা অন্রার্থ- 
শ্রহণাৎ ভোক্ত,ং ণাবয়তি। ৫ বেনগ, তোক্তুং ক্জতি | ভোক্তং লঞ$ীতে। ইত্যা- 
দাপি স্তাং। * 

২। ইচ্ছার্থৈরিতি। অব্রর্পি তোজনাদেিচ্ছাপ্যোক্ষনহাভানাং ভাদর্থ্ে চতুমিতযনেনা- 
প্রাপ্তেরিধান(নিতি বোধামূ| তোজনাদীনামিচ্ছাবিষয় হায় এ এ্রচীতেহ। অত্র ধৈক্য 

ইতুপাদানা পূর্বত্র ন ক্ত্রকতনিষমঃ। অভে। বাজ্। তোককং মাফমাহরতি বিপ্রেণ ভোস্ত,ং 
ধনমন্তীত্যাদিপ্রয়ে।গো দৃষ্ধতে। 



৪২৬ বৃহশ্মগ্গবোধব্যাকরণয্। ।. 

বগইকুত্। গততি । উদরং পূররিত্ব। ভূঙ্ক্ে | মুখং ব্যায় স্বপিতি। সুখং 

সশ্মীলা হসতি। ইত্যাদি। 

মেওস্মর্থে । * / 

মেঙ. গ্রতিদানে ইত্যশ্মাদ্ে ্তমর্থে কাচ গ্যাং খৈকো। অপমিত্য 

যাচতে। বস্ত্রাদিকং পারবর্তয়িতুং বাচতে ইত্যা্থঃ। ' 

পরাবরযোগে । % | 

পরেণ পূর্বম্য অপরেণ চ পরমা বোগে গমামানে ধোঃ জাচ সাত থৈক্যে। 

অপ্রাপা নদীং পর্বত: স্থিঃ। পরবর্তিনা! নগ্তা যোগেনাত্রপর্বতো| বিশিষ্যতে | 

অভ্িক্রমা পর্বতং নদীস্থিতা। অঙজঞাপরবন্তিনঃ পর্বহম্য যোগেন নদা 

বিশিষ্যতে | (১) 

কচিদ্ধ্যাহারাৎ ঘৈক্যম্ ৮ % 

সাত! সখমুৎপদ্ঘতে | মতপ্রস্থতিমনারাধা গ্রজজেতি স্বাৎ শশাগ মেতি রথুঃ। 

স্থিতস্যেতাধ্যাহার্যযম্। 

ন কিং-ন্বন্দ-ম্যন?। ১০। ৪1 ৬২ 

তা স্যস্বা।' 
সেমহক্ষুধ-কুশকিশ-গুধ-মড় মুদবদ-বস-গ্রহঃ1১০1৪/৬৩ 
ধোঃ পর ইম্ পহিতঃ জ্তাচ্ কিন্ন স্যাং নতু ক্ষুধাদেঃ| 

শয়িত্বা। সেয্ কিমৃ। শ্রুতা। ক্ষুধাদেস্ত ক্ষধিত্বা। 

তৃষ-মষ-কষ-বঞ্চ-লু-পটতো বা। ১০। ৪1 ৬৭ 

এভ্য সেয্ ভ্তাচ কিন্ন স্যাদা। তথিত্ব]। মধিস্বা। কথিহ্থা। 
বঞ্চিত, লুকিক। অভিত্বা। পঞ্চে তৃষিহ্া ইত্যাদি। 

থফান,উঃ। ১০। 8] ৬৫ 

নকাযোতস্থান্তাং ফাস্তাচ্চ সে্ জ্রযাচ কিন্ন স্যাদা। 
শিক টাটা 

১৭ অপরবিন ইতি। নদা; পর্দতাতিকর্মাৎ পর্তন্বলাবশ্স্থ।বেন নদা।; পর্ধত' 

সমাধা! ন পরবস্তাঁ। পূর্বাত্র তু পর্বতস্ত নদীসন্বন্ধ।'তাঁবাং নদীসধস্ধঃ পরবর্ী। 



, ইফ্খাদিপাদঃ। ৪৫৭ 

শহ্থির]। গ্রন্থিত্বা। গুন্িত্বা। পক্ষে শ্রথিতা। গ্রথিশ্বা। 
গুফিত্থা। নুওঃ কিষ। কোথিত্থা। রেফিত্বা। 

নশ্জোইনিম। ১০। ৪1 ৬৬ 

নশো! জান্তাচ্চ নুঙোহনিমঃ পরো অনিষূ ভযাচ কিন স্যাা। 
নং! নই1| ভঙ্ভু1 তা, অনিমঃ কিম আন্তিসবা। 

ব্যঙোহবো হমাদেরিতি। ৮ হ। ১৬। ছ্যতিস্থা দ্যোতিত্ব । 
লিখিত্বা লেখিত্বা। রুদাঁদেস্ত রুদিত্ব। | বিদিতবা। মুযিত্বা। অবঃ 
কিযু। দেবিত্বা। হমাদেঃ কিযৃ। এবিত্ব। ওযিত্বা। 

পূ-রিগদিত ইযৃ। ১০। ৪। ৬৭ ৃ 
এভ্যঃ ভচ ইম্ স্যাদা। পবিস্বা পৃত্ধা। ক্রিশিত্ক! কিই।। 

শমিতবা শান্া। ৃ 
ক্রমে ধো বা। ১০।৪। ৬৮ (১) 
ত্রমিত্বা ক্রার্ত। ক্রস্তবা। | 
জু-ত্রশ্চো নজিঃ। ১০। ৪ ৬৯ (২) - 

এভ্যঃ তাচ ইম্ স্যান্নচ ব্রশ্চে জিঃ। রিতা শা | 
হাঁকো! ছিঃ। ১০। ৪1 ৭০ 

: হিত্ব!। 

ব্যাদনঞঃ ভেদ! ষপ্ সে। ১০৭৪ । টি | 

নএবর্জাদ্যাৎ পরাদ্ধোঃ ,জেদা যপ্ স্যাৎ মে সতি। 
১। ক্রমে! ইতি । ক্তাচ্পিরে ত্রষধাতো যে। দীর্ঘ; পরিপ্রাপ্তঃ স এব ঝা্সাট্ভার্২ 

তেন এমুউ, বহ্যপৌ চাতিকীত্যনেন সামান্ততে|* যে নিতাতয়া দীর্ঘ: প্রাপতস্তক্তৈব বৈকরি- 
কতেনাপবাদাং তমিত্েত্যত্র ন দীর্ধাপ্ঠতঃ। উতৎসর্গাবিষয়ে অপবাদা প্রবৃত্তেং। 

২। জু ইতি। অত্রাব্বহিতমপি প্রাসজিকহঃস্থং খ ইতি,নাম্থবর্ততে কিন্ত বাবহিত- 
মপি ইম ইত্যেধ । অপি চ মেমভ্ত।চঃ কিন্বাতাবাদেব জেরগ্রপ্তষ্বেপি জিনিষেধঃ প্রশ্চোত্যত্র, 
বপ্যপি জেরভা বার্থ ইত্তি বোধ্যম্। 

৫৮ 
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গ্রকর্ষেণ কৃহ্ব। প্রক্তত্য। প্রবত্য। প্রতত্য । প্রহত্য। উদজ্য। 
গ্রদায়। গ্রমায়। প্রহায়। প্রপায়। প্রসায়। প্রগায়। প্রশ্থায়। 

দীয্ঠ্যামিতি যপি ডা। প্রদায়। মিন্যোরিতি ৩11 গ্রমায়। 
গ্রলায় প্রলীয়। 

য্লোপো বাহুনিমঃ। ১০। ৪ ৭২ 

অনিমো মস্য লোপঃ দ্যাং বা যপি। প্রণত্য প্রণম্য। 
অনিমঃ কিমৃ। প্রশম্য। | 

ঘোঞ্ঞরয়ং | ১০। ৪। ৭৩ 

ঘুগুর্বধ্য ঞ্েরয়?, স্যাং যপি। বিগণধ্য। ঘোঃ কিযু। 

তপ্রধার্য্য | | 

বাপঃ।+১০। 8.) ৭8 

আপঃ পরস্য ঞ্েরয়ঃ ম্যাছা যপি। প্রাপয্য প্রাপ্য । 

বামে-ক্ষে1 শিক্ষো। ১০191 ৭৫ 
" মেঙো মিঃ ক্ষেঃ ক্ষীঃ স্যাা যপি। অপমিত্য অপমায়। 

্রক্ষীয় প্রক্ষিত্য। 
ন বে-জ্যা-ব্যোজিঃ | ১০। ৪1 ৭৬ 

এষাৎ জির্ন স্যাদ্যপি | প্রবায়। প্রজ্যায়। প্রব্যায়। 
সং-পরিব্যো বা। ১০। ৪। ৭৭ 

আত্যাথ ব্যেঞ্ো জির্বা সাদ্ষপি। সংবীয় সংব্যায় 

পরিবীয় পরিব্যায়। 

চুষ্ বা ভীক্ষ্যযে পূর্ববকালে। ১০। 8'। ৭৮ 

ধোঃ পূর্ববকালে চ্]য্ বা স্যাৎ পৌনঃ পণ্যে ম্ারংসমারং 
নমসি স্বত্ব স্ৃত্ব। নমসি। 
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চুম্ প্রদেশেগি ঘৈক্য ইতি বক্তবাম্। » 
পূর্বাগ্রে-প্রথমেভ্যঃ | + 

' অনাতীক্ার্থোহয়মারস্তঃ। এত্যো ধোশ্চম্ বা স্তাৎ পূর্ব্বকালে। পূর্বং 
ভোজং প্রজতি পূর্বং ভুক্ত, ব্রজতি। অগ্রে ভোঙং ব্রজতি অগ্রে তুক্ত। 

বঙ্গতি। গ্রথমং তোজং ব্রজতি গ্রথমং ভূক্ক। ব্রর্জতি। অত্রানভিধানাৎ 
ক্তাপক্ষে চুম্ পক্ষেপি নোপপদ নঃ। অন্থা্র তু ক্তবাপক্ষ এবানভিধানম্। 

অগ্ততৈবং-কখমিথস্তাঃ কৃঞ্ছো বৈয়র্থে। ৯ 

এভ্যঃ পরাৎ কৃঞ শ্চম্'বা স্যাৎ স্বার্থা গ্রতিপাদকত্বে সতি। অন্তর্থাকারং 

ভুঙক্তে। এবস্কারং তৃঙক্তে। কুথঙ্কারং ভুঙকে। ইখঙ্কারং ভূঙ.ক্কে। এব- 

মন্তথ! কৃত্বেত্যাদি। অন্তথা তৃঙউক্ে হত্যাগ্ঘর্থঃ। অতঃ কৃঞ্ছে। বৈররধান। 

বৈযধ্য ইতি কিম্। শিরোহন্থ! কৃত্বা ভূঙ-ক্কে ॥ , 

যথা-তথাভ্যামস্য়া-প্রতাক্তৌ | + 
আভ্যাং পরাৎ কৃ শচুম্ বা স্তাৎ বৈধ অস্থয়াপ্রতিবচনে গম্যমানে। 

কথং ভবান্ ভূঙকজে ইতি পৃষ্টো অহ্যয়া প্রতিবক্তি যথাঁকারমহং তোক্ষো 
তথাকারং ভোক্ষে কিং তবানেন। এবং যগা কৃতেত্যাদি। বৈযর্থ্য ইতি 
কিম্। শিরো! যথা! ক্ৃত্বাহং তোক্ষ্যে তথা কৃত্বা ভোক্ষ্ে কিং তবানেন। 
অনুয়েতি কিম্। যথা কৃত্বাহং ভোক্ষ্যে তথা প্রক্ষ্যসি। উতয়ত্র ূর্বকাল ইতি 

ন সন্বধ্যতে প্ররুত্যার্থাবিবক্ষণা্চ। 

ঢাদাক্রোশে খিচ্চ। 4 

ঢাৎ পরাৎ রৃঞ শ্চ্ম্ বাস্তাং পূর্বকালে 'আক্তোশে গমামানে। সচ 

খিদ্বং। চৌরংকারমাক্রোশতি চৌরঞ কৃত্বা। করোতিরিহোচ্চারণার্থঃ | 

চৌরশকোপি স্বপরঃ (১)। : চৌরোহসীত্যাক্ত1 আক্রোশতীত্যর্ঘঃ। নত্বসৌ 
চৌরঃ ক্রিয়তে। ূ 

খিচ্চার্থাৎ স্বাদ্র্থাংৎ। * (২) 

১। দ্বগর ইতি। চৌরশবপর ইতার্থঃ। চৌবং কৃত্বা চৌরশবমুচ্চার্্য ইত্যার্থঃ | তমে- 

ঘার্ধমাহ চৌরোইসীত্যাদি 

২। খিচ্চেতি। অর্ধাদিতি বিশেষণং চুম্ বিষয়ে ঈপ. চিংগ্রতায়শ্চ নন্ত।দিতি গময়র্তি। 

তেন. স্বান্থীং কৃতা যবগুং জুওক্কে ইতাতরপি হ্বাদুংক(রমিতি ক্বপম্। নতু স্বান্থীং কারং তৃঙক্তে 
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স্জর্থাত্তস্বাদর্থাৎ পরাৎ কৃএ শ্চ্ম্ বা স্াৎ পূর্বকালে। স চ থিদ্বং। স্বাদু- 

স্কারং তূঙক্কে। লবণংকারং ভূউক্তে। সম্পন্নংকারং তূউক্তে। এবং শ্বাছুং 

কৃত্বেত্যাদি। অর্ধাদিতি কিম্। স্বাত্বীং কৃত্বা স্বাদূকৃত্য বা যঝগৃং ভূঙক্তে। 

দৃশ-বিদঃ সাকল্যে। + 
ঢাৎ পরাত্যামাত্যাং চুম্ ঝা স্তাৎ পূর্বকাকে াকল্যে গমামানে। কন্াদর্শং 

বরয়তি। যাষা: কন্তাঃ পশ্ঠতি তাস্ত! বরয়তীত্যর্থ:। ব্রাহ্মণবেদং ভোজয়তি। 

যং যং ব্রাঙ্মণং জানাশ্ি লভতে বিচায়য়তি বা তান্ সর্বাৎ ভোজয়তীত্যর্থঃ। 

সাকল্য ইতি কিম্। ব্রাহ্গণং দৃ্1 ভোল্লয়তি। 
চর্ম্মোদরাৎ পরেই । ৮ 

ঢাভ্যামাভ্যাং পূরয়তে শ্চুম্ বা স্তাৎ পূর্বকালে। চর্ম্পূরং ত্বণাতি | উদদর- 

পৃরং ভূঙ.ক্তে। পক্ষে । চর্মপূরয়িত্বেত্যাদি। 
বর্ষমানে বাতুল্লোপোহম্মিন। * (১) 

ঢাৎ পরাৎ পুরয়তে শ্চুম্ বা স্তাৎ পৃর্বকালে সমুদায়েন চেৎ বৃষ্টেরিয়নত 

গমাতে। উকারলোপশ্চ চুমি পরে বা। গোম্পদপ্রং বৃষ্টোদেবঃ গোম্পদপূরং 
বৃষ্টো দেবঃ। সীতাগ্রং বুষ্ট। দেবঃ সীতাপৃরং বুষ্টো দেবঃ। পক্ষে গোষ্পদং 

পুরয়িত্েত্যাদি। | 

চেলার্৫ঘাৎ কেপেঃ। ৯» 

চেলার্থাৎ পরাৎ এগান্ত ক্লোয়তে স্ সাদা পুর্বকালে বর্ষমানে গমো। 

ণ কু, ছূ্ন্ধে আর্ত শবে চ। চেলক্লোপং বন্ত্রক্লোপং বসনক্লোগং ঝ| বুষ্টে 

দেবঃ। পক্ষে চেলং রোপরিত্বেত্যাদি। 

বাবতো বিদ্*-মীবশ্চুমূ। ৮ 

য়াবতঃ পরাত্যামাভ্যাং চুম্ স্াৎ।, যাবদেদং ভুঙংক্ে যাবল্পভতে তাব- 
৫ 

সা 

ইতি বপম্। এবমস্বাদুং স্বাদুং কৃ! ভুঙক্তে'ইতার্ধেপি শ্বাদুংকরমিতি শ্তাদেব ছিপ্রতায় 

তত্র নস্যাৎ । বৈকল্গিকপ্রয়োগে তু স্বান্বীং কৃত সবাদুকৃত্য ব ভুঙক্তে ইতি রূপ্ম। কিবা 
ত্রাক্রোশস্তাসম্তবৎ আক্রোশ ইতি নুম্ববর্ততে। এবং খিচ্চেতি পুনঃ করণমুত্তরএ 

নিবন্ার্থম। * রী 
১। বর্ধমান ইতি । পৃধকঘেগাদন্্ চর্োদ্র[দিভি নানুবর্তত | 
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তুঙক্তে ইতার্থ;। যাবজ্জীবমধীতে যাবজ্জীবতি তাবদধীতে ইতাম্থঃ। চুম্ 
গ্রহণং বানুবৃত্তিনিবৃত্তযর্থম্। 

গুধ-্-রুক্ষেভযঃ পিষে হনু প্রযোগে । ৮ 

ঢেভ্য শুভঃ পিষশ্চুম্ শ্যাৎ যদর্থাৎ যন্ধে। শ্চুম্ তদর্থম্ত (১) ৩ক্ধোরন্ব- 

, প্ায়োগে। শুপেষং পিনষ্টি। চুর্ণপেষং পিনষ্টি। রুক্ষপেষং পিনষ্টি। শ্ুন্ধং 
পিনষ্টীত্যাদ্যর্থঃ। (২) দু 

জীবাকতাভ্যাং গ্রহ-কঞ্ত্যাম। + 

ঢাজ্জীবাদ্গ্রহোহরৃতীৎ কৃঞণচ চূম্ স্তাদনু প্রয়োগে । জীবগ্রাহং গৃষ্নাতি। 
অকুতকারং করোতি। ২ 

সমূলাদ্ধনঃ কষস্্ নিমূলাচ্চ। + 

ঢাৎ সমূলাদ্ধনঃ সমূলনিমূলাভ্যাং কষশ্চ টুম্গ্যাৎ অনু প্রয়োগে ৃ  সমৃলঘাতং 

হস্তি। সমূলঘাতং ম্ধবীতৎ। সমূলকাষং কষতি। নিমুলকাষং কষতি। 

ধাদ্ধনঃ। + ৃ রি 

ধাৎ পরাস্ধস্তে শ্চম্ স্তাদস্থ গ্রয়োগে। পাণিঘাতং নদীং হস্তি। পাদঘাতং 

ভূমিং হস্তি। পাণিন৷ নদীং হস্তীত্যদ্ার্থঃ। রি 
শ্নেহনাৎ পিষঃ। ৯ (৩) 2 

ধাৎ শ্লেহনাৎ পরাৎ পিষশ্চ,ম্ স্তাদস্থ গ্রয়োগে। উদপেষং পিনষ্টি। তৈল 

পেষং পিনষ্ি। উদকেন পিনগ্ীত্যাদার্থ:। 

স্বার্থাৎ পুষঃ। ৯ ্ 

ধাদাস্বীয়জ্ঞাতিধনার্থাৎ পরাৎ পুষশ্চ,ম্ দস প্রয়োগে । স্থগোষং পুষ্ণাতি 

4ঠ 

১। তদর্থস্তেতি। এতেন যত্রোপঠর্গযোগেহপি ধাঁতৌঃ স্বার্ঘভারিত্যাগন্তত্রাপি স্তাৎ। 

যত্রতুপসর্গযোগা ্ধাতো ররথ।ন্তরবর্তিতা' ত্র নম্তাং1 অতএব সমূলঘাতং? স্ঠববীদিতুত্তরত্র 

দর্শাঈধাতে। সমূলঘাতং সংহস্তীতি তু প্রযক্তব্যমিতি দিধাতি। 
২।, শুফং পিনষ্টীতি।* যথা একো তব বহবঃ করোতীত্যাদিযু প্রকৃতিপ্রত্যয়াভ্যামেক- 

স্তৈবার্ঘনত প্রতীতয! অন্তরার্ঘন্ত ন গ্রহণং তথাত্রাগীতি বোধ্যম্। এবধামুবর্তমীনমপি পূর্ব- 

কাল ইতি অনুপ্রয়োগ প্রদেশে ন সন্ুধ্যতে ্রকৃতার্ঘস্তাবিবক্ষণীৎ | 

২1 হিহাতেহন্েনতি স্নেহনং সাীকরণমাধনমুদ কাদি। 



৪৬২ বৃহশ্মগ্ধবোধব্যাকরণমূ।. , 

পুষাতি আ। আত্মপোষং। পিভ়পোষং ভ্রাতৃপোষং গোগোষং  ধনপোষং বিত্ত- 

পোষমিত্যাদি। আত্মন। পুষ্ণাতীত্যাদ্যর্থঃ। 

হস্তার্থাদ্বর্তি-গ্রহঃ| 47 র্ " 

ধান্বস্তার্থাদর্তয়তে দ্বহ্ছাতেশ্চ চুম্ স্তাদনথ প্রয়োগে । হস্তবর্তং বর্তয়তি। 

পাণিবর্তং বর্তয়তি। হস্তগ্রাহং গৃহ্াতি। করগ্রাছং গৃহ্ছতি | হস্তেন বর্তয়তী- 

ত্যাদার্ঘঃ। | 

ঘাজ্জীব-পুরুষান্নশ-বহঃ 1, 
ঘাজ্জীবানশঃ পুরুষাদ্বহশ্চ চুম্ স্তাদনন গ্রুয়াগে। 'জীবনাশং নম্ঘাতি। জীব: 

সন্ নশ্ততীতার্থঃ। পুরুষবাহং বহতি। পুরুষপ্েযো। ভূত্ব। বহতীত্যর্থঃ| বহি- 

রন্তরকর্দমকরণার্থঃ | | 

উর্দাৎ্গুধি-পৃরেঃ। 1 ৯৯ 

ঘাদুদ্ধাৎ শুষঃ পূরশ্চ শচ্ম্ স্তাদন্ন প্রয়োগে । উদ্ধশোষং শুযাতি। বুক্ষাদি- 

রর্ধ এব তিন্ শুধ্যতীভার্থঃ। উ্ধপূরং পর্বতে । উদ্বীমুখ 'এব ঘটা দিবর্ষো- 

দকাদিন! পূর্ণে। ভবতীতার্থঃ। ৃ 

ডাচ্চোপমানাদ্ধোঃ । + 

ঢাৎ ঘাচ্চ উপমানাৎ পরাদ্ধো| শচম্ স্তাদনু প্রযোগে । অজনাশং নষ্টঃ। অঙ্গ 

হব নষ্ট ইত্যর্থঃ। স্বৃতনিধাক্ং নিদধাতি | দ্বৃতমিব স্থরক্ষিতং কৃত্বা জলং নিদ- 

ধাতীত্যার্থ;। 
. ডাদ্বন্ধো নাকি চ। » 

_ ভাৎ পরাৎ বধ শ্চম্ হ্যাৎ সংজায়াঞ্চ অন্থপ্রয়োগে । চক্রবন্ধং বয়াতি। 

চোরকবন্ধং বগ্জাতি। চক্রে বরাতীত্যাদার্থঃ। ক্রৌঞ্চবন্ধং বধাতি। মযুরিকা- 

বন্ধং বর্নাতি। অষ্রালিকাবন্ধং বরাতি। এতানি ত্রৌঞ্চবন্ধাদীনি বন্ধবিশেষাণাং 
নামধেয়ান।। র্ 

ত্র! ধস্তরসমানঢ-হিংসা থাপ স্চান্সিন্। % (১) 

হিংসা প্রাথুপঘাতঃ। ত্রন্তাৎ পরাদ্ধস্তরসমাণঢান্জিংসার্থাৎ চুম্ বা! স্যাৎ' 

পুর্বকালে চুমি পরে সশ্চ ঝ। নিতাসে প্রাপ্তে বিকল্পঃ। দণ্ডোপঘাতং গাঃ 

কাল্রতি। এবং দণ্ডেনৌপধাতং দণ্ডেনোপহত্ ॥ ধ্বন্তরেতি কিম । চৌরং 

দণ্ডেনোপহ্ত্য গা; কাণয়তি। 



ইঞ্জাদিপাদঃ। রঃ 

উপদংশঃ। ৮ রং 

যস্তাৎ পরাছুপপূর্বদংশ শ্চুম্ স্তাদ্ব| পুর্বকালে। চুমি পবে মশ্চ বা। 

মুগ্নীকোপদংস$ ভূঙ.ক্তে মূলকেনোপদংশং মৃলকেনোপদশ্ ব1। 
প্্যাশ্চোগপীড়-রৎ-কর্ষঃ। + 

্তাস্তাৎ ত্রাস্তাচ্চ উপপূর্বা্ গীড়াদে শ্চুম্ 'বাস্যাৎ পূর্নকালে। চুমিপরে 
সশ্চ বা। পার্খেপগীড়ং শেতে। পার্খয়ারুপগীড়ং পার্শ্ব ভ্যামুপগীড়ং পার্খয়োঃ 

পাশ্বাভ্যাং বা উপগীড়া। ব্রজোপরোধং গাঃ স্থাপ্রতি। এবং ব্রজে উপরোধং 

ব্রজে ব্রজেন বা উপরুধ্য। " পাণুাপকর্ষং সংগৃহ্নাতি। এবং পাণাবুপকর্ষং পাণি- 

নোপকর্ষং পাণৌ পাণিনা বোপদ্ৃষ্য। কর্ষতেরিহ গ্রহণং ন কৃষতেঃ। 

দৈপ্্যাসন্ত্যোঃ। + (১ ্ 

াস্তাৎ ত্র্ন্তাচ্চ পরাদে। শচ্ম্ সাদা পৃর্বকনলে টুমি পরে অন্ট বা দৈর্ঘো 

মন্নিকর্ষে চ গম্যনানে। দ্বান্ুলোতকর্ষং ধ্ডিকাং চ্ছিনন্তি দ্বাঙগুলে উৎক্র্ষং 

দযুলেনোৎকর্ষং দাগুলে দ্ধাগ্চুলেন বোত্রুব্য। দৈর্ধ্যং পরিচ্ছিদোতার্থঃ। 

আমন্বৌ কেশগ্রাহং কেশেষু গ্রাহং কেনৈশ্রাহং কেশেছু কেটে বা গৃহীত্বা। 

দ্বী-পীত্যাং ত্বরায়াম্। % (২) 

দ্বাস্তাৎ প্যন্তাচ্চ পরাদ্ধে। শ্চুন্ স্যা্। উই রায়া গম্যমানায়াং 

চ। মিপরে মশ্চ বা। লোষ্রগ্রাহং যুধাতে। এবং লো সং গ্রাহং লোস্ট্ং গৃহীত | 

এবং নাম ত্বরতে ঘাঘুধগ্রহণমপিনাদ্রিয়তে। শযোথায়ং ধাবতি। এবং শধ্যায় 

উদথায়ং শখ্যায়। উখায়। এবং নাম ত্বরতে যাবস্ঠকর্তব্যনপি কর্ধান্তরুং 

নাপেক্ষতে ৷ উথানানন্তরমেবেতার্থ; । 

দব্যাঃ'স্বাঙ্নীৎ পরিক্লেশে । + 

বস্তা স্বাঙ্গাৎ পরাদ্ধো শ্চম্ বা স্যাং পূর্বকালে পরিক্লেশে গ্ম্যমানে 

চুমি পরে সম্চ বা। উরঃপ্রতির্ং ুধ্ন্তে। এবম্ উরাংসি॥ প্লতিপেষমূ্ 

উরাংসি গ্রতিপিষা। কৃত্ন মুর পীড়স্তো যুধাস্তে ইত্যথঃ। 

১। দৈর্ঘযেতি। পৃথকৃযোগাৎ গীড়াদের্নামৃবৃত্তিঃ।  * 

২। ্বীপীতি। যপবর্জমিতদিজঞাপকাদন্বরায়াগি। তথা চ পরব জে দৃতুবি* 

ত্যাদি সিধ্তি। ও | 

$ 



৪৯৪ বৃহম্মু্গবোধব্যাকরণমৃ। , 

অফবৎ। + 

যশ্সিরঙ্গে ছিল্পে প্রাণী ন ভ্রিমতে তদধ্বস্বা্গম্। দ্বান্তাতপ্নাৎ পরাদ্ধে 

শম্ স্ান্থা পূর্বকালে চুমিপরে সম্চ বা। অপরিক্রেশার্থোটয়মারস্তঃ। 

ভরবিক্ষেপং কথয়তি। এবং ভ্রবং বিক্ষেপং ভ্রবং বিক্ষিপ্য । অঞ্রকেতি কিম্। 

শিরে। বিক্ষিপ্য কথয়তি। 

নায় আদিশ-গ্রহাৎ। + 

যন্তাক্মমশবাাৎ পরাভ্যামাদিশগ্রহাভ্যাং চুম্ বাস্ত।ৎ পূর্বকাঁলে চুমি পরে 

স্চ বা। নামাদেশমাচষ্টে। এবং নাম আদেশং নম আদিশ্ত | নামগ্রাহ 

মাহবয়তি। এবং নাম গ্রাহং নাম্গৃহীত্বা। /' 

কালাৎ ভৃষান্যাৎ ক্রিয়ান্তরাৎ। » 

ক্রিয়ামধ্তরয়তি ক্রিলান্তর$, ক্রিয়াব্যবধায়কঃ। দ্বান্তাৎকালবাচিনঃ পরাৎ 

ক্রিয়াব্যবধায়কাৎ ভৃষোহস্যতেশ্চ চুম্ স্যাদ্ধা চূমি পরে সম্চ বা। দ্ব্যহতর্ষং 

গাঃ পায়রতি। এবং দা তর্যং দহ তধিত্ব।। দ্বাহাত্যাসং গাঃ পায়য়তি। 

এবং দ্বাহুমত্যাসং দ্বাহমত্যসয । তর্যণেনা ত্যাসেন চ গবাং পানক্রিয়! ব্যবধীয়তে। 

অন্য পায়রিত্ব। দ্বাহমতিক্রম্য পুনঃ পায়য়তীত্যর্থঃ। কালাদিতি কিম্। যোজন- 

মত্যন্য গাঃ পায়য়তি। অধ্বকর্্মবকমত্যননং পানক্রিয়াব্যবধায়কং ন পুনঃ 

'কালকর্মকম্। তৃযাপ্যাদিতি কিম্। দ্বাহমুপোষ্য তৃঙজে । ক্রিয়াস্তরাদিতি 

কিম্। অঠরত্যসা ইযুন্ গতঃ। (১) 

বিশি-পতি-পদি-স্কন্িিভে। ব্যাপ্তাসেবয়ো-দিশ্চাসে জ্বাক্রিয়য়োঃ। +0১) 

" গেহাদরিদ্রব্যাণাং বেশন[দিভিঃ নাকল্যেন[ভিনন্বন্ধে! ব্যাণ্চিঃ। ক্রিয়ায়াঃ 

পৌনঃ পুনামাসেবা। দ্বান্তাৎ পরেভ্যো* বিশ্তাদিভাম্চ্ম্ বাস্যাৎ পুর্কালে 

ব্যপ্তাসেবয়োরম্যমানয়োঃ। চুমি পরে সম্চ বা অসপুক্ষে ব্যাপ্ধৌ বাপামান- 

দ্রবাসা আদেবাযা মাসবযমানক্রিযার। ঘিশ্চ| . গেহান্ুপ্রবেশমান্তে। গেহান্- 

পপ | ওপাশ পাপ 

১। অহরিতি। অহর্ধ্যাপ্য ইধুন্ বাঁণান্ অত্যন্ত অতিঙ্গিপা গত ইতার্ঘ;।, এবঞ 

অতান্তেতানেন গমনকরিয়াপরিত্যাগাপ্রতীতেনা ত্র ক্রিগাবাবধা মক তমূ। পুর্ব তু অতান্তে- 

তাস্ত কুর্াস্তরাতা বাঁৎ পানক্রিয়াপাঁরত্যাগন্তৈব প্রতীতে; ক্রিয়াবাবধায়কত্বমূ। 

১। খ্বিশীতি। অত্র দ্রব্যক্রিয়য়োরিতযুপাদানাৎ কাল।দি নানুবর্তত। 



ইঞ্চদিপাদঃ | ৪৬৫ 

প্রগাতম্। গেহানুপ্রপাদম্। গেহাবন্কনম্। অমপক্ষে ব্যাপ্ধো গেহং গেহমনু- 
গ্রুবেশং গে গেহমনুপ্রবিশ্ত ইত্যাদি । আসেবায়াং গেহ্মন্থগ্রবেশমনুপ্রবে- 
শম্। গেহযুপরবিশথা ু প্রবিস্ত। 

ব্যাৎ কঞ্ণোহনিষ্টাখযানে সম্চ বা। + (২) 
অনভিপ্রেতং যদাখ্যানং তদনিষ্টাধ্যানম্। তচ্চ অপ্রিয়স্যো্ৈঃ প্রিয়স্য 

চ নীচৈঃ কথনম্। ব্যাৎপরাতককএশ্চম্ বাস্যাৎ পূর্বকালে অনিষ্াথ্যানে গম্য- 
মানে। চুমি জ্ণাচি চ পরে বা মশ্চ। উচ্ৈঃ কামমপ্রিয়মাচষ্টে। কারমুটচৈঃ। 
উচ্চৈঃকৃত্য হালা নীচৈ কারং প্রিয়মাচষ্টে। কারং নীচৈঃ। নীচৈংকৃত্য 
নীচৈঃ কৃত্ব। অনিষ্টেতি ক ব্রাহ্মণ পুত্রস্তে জাত ইতি উচগৈ:কৃত্বাচট্টে। 

.তির্য্যচঃ সমাপ্ধো। * 

তিরয্যকৃশবাৎ পরাৎ কৃএ্চুম্ বাস্তাৎ। পর্বাালে সমাত্তৌ গম্যমানাস়ামূ। 
চুমি জ্বাচিচ পরে বা সশ্চ। তিথ্যকৃকারং গতঃ। সমাপ্যগত ইত্যর্থঃ। 
তি্যক্কৃত্য [তিধ্যক্ কৃত্ব।। সমাপ্তাবিতি কিম্। কাঠং তির্ধ্যকবৃত্বা গতঃ। 

স্বাঙ্গাত্তসে! ভূবশ্চ। + 

্বাঙ্নগ্রকৃতিকাত্বমঃ পরাংকঞ্জো ভূবশ্চ চুম্ বান্তাৎঃ পূর্বকালে চ.মি 

ক্তাচিচ পরে লশ্চবা। মুখতঃকারং গতঃ। মুখতঃকৃত্য মুখতঃ হৃত্বা। 

পৃঠতোতাবং পৃষ্টতোতৃয় পৃষ্ঠতে। তূত্ব!। স্বাঙ্গাদিতি কিমৃ। দর্বতঃ কৃত্বা। ও 

তম ইতি কিম্। মুখীকৃত্য। 
নানা-বিনা-ধাজঘেভ্যম্চার্ধে। + 

এত্যঃ ক্চো তুবশ্চ চুম্ বা স্তাৎ পূর্বকালে চৃতর্ধে গমযমানে চুমি জ্ঞাঁচি 

চ পরে সম্চ বা। অনান! নান! কৃত্ব। গতঃ নানাকারং গতঃ। নানাকৃত্য নানা 
কৃত্ব।। অবিনা বিন! কতা গতঃ ব্রিনাকারং গতঃ | বিনাকত্য বিন! কৃত্বা। 

অনেকধা একথা কৃত্ব। গতঃ এক্ষপ্লাকারং গতঃ। একধাকৃত্য $এক্রধা কৃত্বা। 

নানাভাবং নানাতু নান! তৃত্বা। বিনাভাবং বিনাভুয় বিনা তৃত্বা। একথা 

ভাবং শকধাভুয় একধাতৃত্বা। এবং দধগ্কারং দ্বৈধস্তাবম্। একধ্যংকারম্ 
একধ্যংতারমিত্যাদি। ৯ 

২। অনুবৃত্তিসক্কে্রী সম্চবেতি পুনপ্রহণং তা পক্ষে মমাসবিকল্পী খরম। 

৫৯ 



৪৬৬ বৃহন্প্ধবোধব্যাকরণমু। ' " 
সখা 

তৃষীমে। ভুবং | ৯ 
তূফীম্ শব্দ পরাডু বঙ্চুম্ বাস্তাৎ পর্বকালে চুমি ক্রাাচিচ পরে স্প্চ 

বা। তৃগ্রহণং কঞ্ে। নিবৃত্ত্যম্। তৃষীস্তাবং স্থিতঃ। তুকীসু় ভূষীতুত্ব।। 

আন্থকুলোহম্বটঃ। ৯৮ 

অন্ৃচঃ পরাস্তৃব শ্চম্ ব। স্তাঁৎ পূর্বকালে আহকুলো গম্যমানে চুমি জ্তধাচি 

চ পরে সম্চ বা! পবাঁচন্তান্থবিধানমান্ুকুল্যম্। অন্থগ্ভাবমাচষ্টে অনবগৃভূয় 

অন্বগৃতৃত্বা। অগ্রতঃ পার্শ্ব; পৃষ্টতো৷ অনুকূলো ভূতকা আচষ্টে ইতার্থট। 

গারোঙপাঁৎ গুনের্বান্মিন। + ১ 

অপপুর্বন্ত গুরের্শ(রঃ স্তাচ্চুমি পবে। গগারমপগারম্। অপগে(রমপ- 

গোরম্ ৪ অন্তপগারম্ অস্তপগোরম্। (১) 

নতৌ যগ্ঘনাকাজবঝ।কে;। + 
যচ্ছন্ধে প্রষুন্যমানে যদনাকাজ্ষবাক্যং তত্র ক্তবাটুমৌ ন শ্তাতাম্। যন্র 

বাক্যে পূর্বোওরে. ক্রিয়ে বিষ্ঠেতে তচ্ছে্বাকাং ন গরং কিঞ্চিদপেক্ষতে 

তদনাকাজ্ষবাক্যম্। যদসং ভুঙ্ক্তে তহঃ পঠতি। যদগ্নমদীতে ততঃ শেতে। 

অনাঁকাজ্ষেতি কিম যদম়ং ভুক্ত ব্রজতি ততোইপীতে। 

এুতপ্বন্ধে ত্যাঃ। % 

ভিন্নকালীনত্যাঃ প্রধানধুদন্বন্ধে সাধবঃ স্থ্যঃ।  অগ্রিষ্টোমযাজী পুতে। 

জনিত।। বনং গতঃ শ্বে। তবিতা। ভাবিক্কত্যমাসীৎ। গোমানামীৎ ভবিত। 

না (১ ) 

কতো যে যত্র বিহিতা সতত নূন ভবন্তি তে। 
দো? ঃ কভাব ইত্যক্ের্া্রাপি প্রায়োগতঃ। ১০।৪। ৭৯ 
থ| চ।. কৃর্তদ্ধিতসমাসানামভিধানৎ নিয়ামকথ্ 

লক্ষণত্তবনতিজ্ঞান!ং ভদভিজ্ঞানসূচকমৃ। 
শী --শাাশিিজাীক্টি টিটি হা 

১। অনাপগারমিতি দ্বীপীত্যা: হরায়ামিতি চুম্। 

*. ১1 অগ্রিষ্টোনয।জীতি ভৃতুকালে। জনিংততি ভবিষ্যৎকালেন প্রধানসম্বদ্ধিনীভিসম্ব. 
ধ্যমাঁনঃ ,সীবূর্তবতি। বিশেষণং হি গুধত্বাৎ বিপেষ্যকালমনুরধাতে। গেমানিতি গাব; 

যেত বর্তমানকালো৷ ভবিতেত্যতীতাদি কালেন মন্বধামান: সাধ: 



ইঞ্জা দিপাদঃ | ৪৬৭ 
টি 

বনুলছ ব্রক্ষণি | ১০। ৪1 ৮০ 

যিদ লৌকিকগ্রয়োগব্যুৎপত্তয়ে লক্ষণমুক্তং তদ্ৈদিক- 
প্রয়োগব্যুধপত্তে। বছুলং জ্ঞেয়যু। কচিদ্বিছিতং নস্যাৎ কচি- 

' স্লিষিপ্ৎ স্যাৎ কচি্বা স্যাৎ কচিত্ততোহন্যত্রাগীত্যর্থঃ (১) 
পূর্মেভিঃ | ত্রান্ষণাম ইত্যাদৌ বেদসিদ্ধেঃ। ত্রহ্মশন্দোহত্র 
মঙ্গলারথ। | 

'ইভীফাদিপাদঃ। 

কদন্তাধ্যায়ো! দশম? | 

২। লক্ষণমুক্তমিতি। অত্র উত্তমিত্যুপলক্ষণম্। তেন লৌকিক ্রস্মগব্যুৎপত্তয়ে যদৃ- 

যক্ষণমবশ্যবক্তব্যং তস্যাপি সংগ্রহঃ | বাহলাং স্পষটয়তি কচিদিত্যাদি। বিহিতং ন স্যাদিভি। 

যথ| পূর্সেতি; | অত্র অকা রাভ্তাদ্বিহিতো! ভিন: স্!নে এস্ন ল্যাং। কচিন্নিষিদ্ধং স্যা্দিতি 

যথা দীর্ঘজিহবী | অত্র মংযোগোস্াঙ্গবাচিতেিন জিহবাশব্দ|বৌকিকে প্রয়োগে নিষিদ্ধৌোপি 

ঈপ. বৈদিকে প্রয়োগে সাদের। কচিদাসাদিতি। যথা সর্ধা! তৃতানি সর্বাণি তৃতানি। 

অত্র জম. শনৌ শিরিতানেন বিহিত? শি শির্িদিকে (বকল্লাতে। তেন ধ্িরভাবানন নুন। পক্ষে 

শি্বুন্চ। কচিত্তত ইতি। যত্র যঃ প্রায় বিহিতন্তদনাত্রাপি স ্যাদিতা্থ, | যথা" 

ব্াঙ্মণানঃ। অত্র ত্রান্থদিস, ইতানেন ধাতোকত্তরন বাচ্যবিশেষে বিহিতো অপ. প্রত্যয় ইহ 

| গ্রাতিপাদিক ছুত্তরত্র স্বার্থে বিধীধনূতে। তেন ব্রাঙ্গণশব।জ্জমিপরে অসব্ীত্য়ে কৃতে ব্রাঙ্গণাস, 

অন ইতি ভবুভি। অনস্তরং জসে! অকারসা সকাবেণ সহযোগে জসঃ সকারস্য চ বিসর্গ 

জাতে ব্রাঙ্গণাস ইতি বিমর্গান্তরূপমূ। এবং দেবানঃ। বিহেদেবা আগত ইসযানৌ। এবং 

নায়্যনোতিক চেতি লক্ণেন যেয়ে প্রত্যয়াঃ করনীয় স্তেষ'মপানাত্র বিধানাও সর্ধং সমা- 

ধেয়ম্। 



৪৬৮৮... -* বৃহস্ুধবোধব্যাকরণযৃ। 

গীর্ববাণবাণীবদনং মুকুন্দসন্কীর্তনকেত্যুভয়ৎ হি লোকে । 
দুর্লভ তচ্চ নমুগ্ধবোধামলভ্যতেহতঃ পঠনীয়দেতৎ 

বিছদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষকৃকেশবননানঃ |  * 

বোপদেবশ্চকারেদৎ বিপ্রো বেদপদাম্পদয্ ॥ 

দর্বাচম্পতিনেব পন্নগপুরীশেষাহিনেবাভবৎ 
যেনৈকেন বিদছুম্মতী বস্থুমতী মুখ্যেন,সঙ্ঘযাবতামৃ। 

'সোহয়ৎ ব্যাকরণার্ণ বৈকতরবিশ্চাুধ্যচিন্তামণি- 
জীয়াৎ কোবিদগর্বপর্বতপবিঃ স্্রীবোপদেবঃ কবিঃ। 
যম্য ব্যাকরণ বরননিঘটনাঃ ক্ফীতাঃ প্রবন্ধ! দশ- 
প্রখ্যাত নব বৈদ্যকেযু তিথিনির্ারার্থমেকোহদ্বৃতঃ ॥ 
সাহিত্যে রয় এব ভাগবততত্োভে। ভরয়স্তস্য তু- 
ব্ন্তর্বাণিশিরোমণৈরিহ গুণ। কেকে ন লোকোত্তরাঃ ॥ 

নবদ্ীপাসন্নভূমৌ শ্রীমন্তাগীরথীতটে। 
ুর্ববস্থলীং বদ্ধকশ্য বিদ্ধি বামস্থলীং মম ॥ 
রসন্দুবন্থৃভৃমেহব্দে শাকেছস্য পরিবদ্ধনম্। 
কাত্তিক্যুত্তরপঞ্চম্টাং পূর্ণমীশানুকম্পয়৷ ॥ 
যাচে সাঞ্তলিবন্ধোহহং যো যো দোষোত্র বর্ততে।, 
তত্সংস্কারশ্রমভিয়া সর্ববং নোপেক্ষ্যতাং বুধ; ॥ 

ইতি ্রীমসারতেস্বরীগ্রসাদলবমহামহোগাধ্যারোপাধিক খীরুষণনাধপর্শ 
গরিবৃষধিতমাচা ধ্চপ্রচুড়াম শীবোপদেবাবরচিতং 
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